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ANTALYA
Antalya je veľké prístavné mesto, s  archeo-
logickým múzeom, pamätihodnosťami ako 
Hadrianova brána a  Alladinova mešita. Dnes 
je Antalya považovaná za jedno z  najobľú-
benejších letovísk Stredozemného mora. Do-
minantou Antalye je nádherná mešita Yivli 
Minareli, ktorú dal postaviť selčuský sultán 
Alaeddin Keykubat v 13. storočí. Medzi ďalšie 
významné ottomanské mešity patria mešita 
Murat Pasa zo 16. storočia., ktorá má pozoru-
hodnú dekoráciu a mešita Tekeli Mehmet Pasa 
z 18 storočia. Pri východnom pobreží Antalye 
je situovaný Aquapark pre deti aj dospelých. 
Letovisko Antalya ponúka výborné podmien-
ky pre kúpanie a  relax pri mori. V  letovisku 
sa nachádzajú dve najslávnejšie pláže Stre-
dozemného mora - Kozaalti Plaji a  Lara Plaji. 
Pláže sú prevažne piesočnaté s  pozvoľným 
vstupom do mora. 

BELEK
Letovisko Belek je pomerne mladé turistické 
stredisko, ktoré sa začalo rozrastať na konci 
90. rokov 20. storočia. Patrí k  luxusným 
letoviskám, ktoré preslávil predovšetkým 

golf. Belek je veľmi obľúbený milovníkmi 
luxusu, máloktorý hotel je označený menej 
ako štyrmi hviezdičkami. Hotely svojím ar-
chitektonickým vzhľadom, komfortom, ako 
aj pestrou ponukou služieb garantujú relax 
pre všetky vekové skupiny hostí. Celá  oblasť 
je chránená pohorím Taurus. V jeho blízkosti 
sa nachádza antické mesto Aspendos, známe 
najmä starovekým amfiteátrom, v ktorom sa 
počas letnej sezóny konajú fascinujúce kul-
túrne predstavenia. Letovisko je unikátne 
množstvom píniových lesov, v  okolí sa na-
chádzajú olivové a citrusové plantáže.

SIDE
Meno Side má anatolský pôvod a  zna mená 
granátové jablko, ktoré v Turecku symbolizu-
je bohatstvo a úrodnosť. Príjemné a obľúbe-
né letovisko má slávnu históriu. Pozostatky 
antickej minulosti, zachované dodnes, do-
dávajú mestu neopakovateľnú atmosféru 
a  kúzlo. Pamiatky ako rímska hlavná ulica 
– cardo, divadlo Aspendos, agora, kúpele 
a chrám boha Apollóna sú vpletené do súčas-
ného centra natoľko, že tu vznikla príjemná 
pešia zóna – obľúbený cieľ návštev a  vy-

chádzok. Nádherné pláže v okolí Side patria 
medzi to najlepšie, čo môžete v  Stredomorí 
spoznať. Kilometre jemného piesku a pozvoľ-
ný vstup do mora lákajú turistov do veľkých, 
výborne vyba vených hotelových komplexov, 
ako aj malých hotelíkov na okraji mestečka.

ALANYA
Obľúbené turistické stredisko na pobreží 
Stredozemného mora. Dominantou Alanye 
je starobylá pevnosť, vypínajúca sa na skal-
natom brale nad morom, z ktorého vrcholu je 
nezabudnuteľný výhľad na celé mestečko, 
záliv s prístavom i na okolité plantáže a roz-
kvitnuté záhrady. Pod touto pevnosťou sa 
nachádzajú donekonečna sa tiahnuce pláže 
Alanye, na jednej strane je to pláž Keykubat 
a  na druhej strane je to svetoznáma pláž 
„Kleopatra Beach“. Milovníkov histórie pote-
ší prechádzka starým mestom, úzkymi ulič-
kami a zákutiami s historickými pa miatkami 
z  čias rímskeho, byzant ského, selčuského 
a osmanského obdobia. Kľukaté ulice mesta 
sú plné obchodíkov a kaviarní, ktorých vôňa 
láka už z diaľky.

ANKARA
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TURECKO
KLIMATICKÁ TABUĽKA

mesiac vzduch voda
6 33 °C 25 °C
7 36 °C 29 °C
8 33 °C 28 °C
9 33 °C 28 °C

Rozloha: 814 578 km2
Počet obyvateľov: 72 561 312
Hlavné mesto: Ankara
Mena: Turecká líra
Medzinárodná poznávacia 
značka: TR
Internetová doména: .tr
Smerové telefónne číslo: +90

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Rozdeľujúc Európu a  Áziu, 
Turecko má zaujímavú di-
verzitu, či už kultúrnu alebo 
krajinnú. Stretávajú sa tu 
„východné“ tradície so „zá-
padnými“ a  návšteva tejto 
krajiny je najlepšou možnos-
ťou ako spoznať priateľskú 
európsku atmosféru kombi-
novanú so šarmom exotic-
kej Ázie. Prekrásna príroda, 
slnečné pobrežie, idylické 
rieky a  jazerá, nespočetné 
antické pamiatky a  pohos-
tinní ľudia – toto všetko 
môžete nájsť v Turecku. Tu-
recká riviéra je región s pes-
trým výberom kvalitných 
dovolenkových rezortov 
a  rovnako aj s  možnosťou 
fakultatívnej turistiky pre 
tých, ktorí nechcú tráviť čas 
dovolenky len na pláži.

Lara



TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) - Z KOŠÍC (KSC) - ZO SLIAČA (SLD)
 Odlet z BTS/KSC/SLD - AYT 04.06.* 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09. 24.09.* 01.10.*
* opčný let

TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) - Z KOŠÍC (KSC) - Z POPRADU (TAT)- ZO SLIAČA (SLD)
Odlet z BTS/KSC/TAT/SLD - AYT 31.05.* 11.06. 21 .06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.*

* opčný let

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre 
„DIEŤA ZDARMA“

Povinné príplatky Príplatky

Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky Komplexné cestovné poistenie  
osoba/deň

Dieťa do 2r. Osoba od 2r. KOMFORT* PLUS*

299 € 50 € 195 € 2,80 € 3,70 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4. 

V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava/Košice/Poprad/Sliač – Antalya – Bratislava/
Košice/Poprad/Sliač, občerstvenie - nápoje na palube lietadla, transfer z  letiska klimatizovaným autobusom do vybraného 
ubytovacieho zariadenia a späť. 
SPIATOČNÁ LETECKÁ DOPRAVA BEZ POBYTU vrátane letiskových, bezpečnostných a servisných poplatkov: osoba od 
2r.  399 € (cena nezahŕňa palivový príplatok a transfer). 
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok 
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou.
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LETECKÁ DOPRAVA

Fakultatívne  výlety a letecká doprava
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PAMUKKALE – Krásny výlet, počas ktorého máte možnosť spoznať mnoho 
miest v Turecku. Tento jednodňový výlet ponúka typické ukážky nádhernej 
tureckej krajiny, jej miest, nížiny i pohoria. Môžete sa prechádzať v  jednom 
z  prírodných divov sveta, v  Pamukkale tzv. Bavlníkovom zámku, vápenco-
vých terasách vsadených do krajiny, po ktorých steká termálna liečivá voda. 
Navštívite dedinku Tavas, kde vám urobia exkurziu celej výroby tradičných 
tureckých, ručne tkaných kobercov s  možnosťou nákupu. Dozviete sa veľa 
o tunajšej kultúre a zvykoch.

HAMAM – Horúci parný kúpeľ je omnoho viac ako kúpeľ alebo očista tela. Je to 
rituál, pomocou ktorého sa vykonáva čistenie a purifikácia tela. Už od počiatkov 
bol turecký kúpeľ spoločenskou udalosťou, kde sa stretávali ľudia z rôznych so-
ciálnych tried, mladí i starí, bohatí i chudobní, ľudia z mesta či dediny. Všetci mali 
neobmedzený prístup, kúpeľ slúžil pre všetkých rovnako. Ľahnete si na horúci 
mramorový kameň (nazývaný GOBEKTASI), ktorý sa nachádza v  strede miest-
nosti a začnete sa pomaly potiť. Potom nasleduje proces masáží. Najskôr peeling, 
potom penová masáž, ktorá uvoľní Vaše telo a nakoniec olejová masáž. Po absol-
vovaní týchto procedúr sa budete cítiť príjemne oddýchnutí a ako znovuzrodení.

PERGE – ASPENDOS – SIDE – Celodenný historicko - poznávací výlet, 
počas ktorého navštívite výborne zachovalé antické mesto Perge, bývalé 
hlavné mesto slávnej Pamffylie, kde hlásal evanjelium samotný sv. Pavol. 
V programe je tiež návšteva jedného z najzachovalejších divadiel v Aspen-
dose, známeho svojou jedinečnou akustikou, kde sa dodnes konajú me-
dzinárodné festivaly baletu, opery a koncerty. Na záver strávite príjemné 
chvíle v antickom meste a turistickom stredisku Side.

PROGRAM 8, 11 ALEBO 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:    odlet z Bratislavy, Košíc, Popradu alebo Sliača, 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, Popradu alebo Sliača.

Pripravili sme pre Vás 8, 11 
a 12-dňové pobytové zájazdy 
z  odletových miest Bratisla-
va, Košice, Sliač a  Poprad do 
Antalye (AYT). Lety sú zabez-
pečené lietadlami, ktoré sú 
vybavené najmodernejšou 
aviatikou a špičkovými tech-
nickými systémami.
Pobyty na 11 a 12 dní z Bra-
tislavy, Košíc, Popradu a 
Sliača budú odlietať striedavo 
v  piatok a utorok  od 31.05. 
do 24.09.2019. Pobyty na 8 
dní z Bratislavy, Košíc a Sliača 
budú odlietať každý utorok  
od 04.06. do 01.10.2019.
Priamy let z Bratislavy, Košíc, 
Sliača a  Popradu do Antalye 
trvá približne 2 hod. 30 min. 
Transfer z letiska do strediska 
Lara trvá približne 25 min., do 
strediska Side trvá približne 1 
hod. 30 min., do strediska Ala-
nya približne 2 hod. 30 min.
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198 hotel  Titanic Beach Lara 

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov

• 24 hodín miestne neal-
koholické a  alkoholické 
nápoje

• vybrané importované al-
koholické nápoje

• neskoré raňajky
• snack, sladké koláče, ovo-

cie, káva, čaj
• popoludňajšie občerstve-

nie
• polnočné občerstvenie
• denne dopĺňaný minibar

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: v oblasti Lara • cca 12 km od cen-
tra mesta Antalya • 10 km od medzinárod-
ného letiska v Antalyi 
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex sa skla-
dá z hlavnej deväťposchodovej budovy a z 
vedľajších nízkopodlažnych budov • pria-
mo pri piesočnatej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky, ležadlá a  uteráky na 
pláži zdarma
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou  
• centrálna reštaurácia • „à la carte“ 
reštaurácie (za poplatok) • rôzne bary  

• kaviareň • vonkajšie bazény • olympijský 
bazén s  dráhami • bazén so šmykľavkami 
• vnútorný bazén • SPA centrum - turecké 
kúpele sauna, jacuzzi • obchodná pasáž  
• kaderníctvo • amfiteáter • diskotéka  
• WiFi pripojenie v priestoroch hotela zdar-
ma
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  možnos-
ťou jednej prístelky pre dospelého alebo 
dvoch prísteliek pre deti • rodinné izby 
- dve miestnosti • vlastné sociálne zaria-
denie • sušič na vlasy • centrálna klimati-
zácia • SAT-TV • minibar (denne dopĺňaný 

nealko nápojmi a pivom) • trezor • telefón  
• balkón • izby orientované na morskú 
stranu za príplatok
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: každodenné animá-
cie • vodné športy na pláži (za poplatok)  
• v hoteli SPA centrum (procedúry, masáže, 
peeling za poplatok) • diskotéka • miniklub 
Tini (4-12 rokov) • juniorklub (12-17 rokov) 
• mini ihrisko • mini diskotéka • plážo-
vý volejbal • vodná gymnastika • boccia  
• tenisové kurty (vybavenie za poplatok)  
• futbalové ihriská

ULTRA ALL INCLUSIVE

od 722 €
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PRE RODINY

SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 12

PRE NÁROČNÝCH

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

35%

8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7.

11.6.-25.6. 25.6.-9.7. 21.6.-2.7. 23.7.-2.8. 12.7.-23.7.
4.6.-11.6. 10.9.-17.9. 27.8.-10.9. 9.7.-27.8. 17.9.-24.9. 24.9.-8.10. 31.5.-11.6. 11.6.-21.6. 13.9.-24.9. 13.8.-23.8. 2.8.-13.8. 23.8.-3.9. 3.9.-13.9. 24.9.-4.10.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 1209 1285 1362 1497 1235 1111 1717 1711 1876 2015 2187 2015 1767 1463
FM zľava 35% 786 835 885 973 803 722 1116 1112 1219 1310 1422 1310 1149 951
dosp. os. príst. 933 986 1041 1135 952 865 1289 1285 1400 1497 1618 1497 1324 1111
1. dieťa príst. do 11,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 11,99r. 750 787 826 894 763 701 1003 1001 1083 1152 1239 1152 1028 876
dosp. os. zákl. lôž. FAM 1393 1485 1575 1733 1438 1320 2002 1997 2193 2351 2557 2351 2061 1762
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: 
morská strana 7 €/os./noc. UPOZORNENIE: Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. 1/1 izba LEN NA 
VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.titanic.com.tr
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199hotel  Limak Lara De Luxe Hotel & Resort 

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov

• 24 hodín miestne neal-
koholické a  alkoholické 
nápoje

• vybrané importované al-
koholické nápoje

• neskoré raňajky
• plážový bar, snack, sladké 

koláče, ovocie, káva, čaj
• popoludňajšie občerstve-

nie
• polnočné občerstvenie
• denne dopĺňaný minibar

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: v  oblasti Lara • cca 12 km od 
centra mesta Antalya • 10 km od medzi-
národného letiska v Antalyi 
POPIS A PLÁŽ: hotel postavený v japon-
skom štýle priamo pri piesočnatej pláži  
• pozvoľný vstup do mora • ležadlá, slneč-
níky a uteráky zdarma • bar na pláži
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou  
• hlavná reštaurácia • „à la carte“ reštau-
rácie (za poplatok) • viacero barov • WiFi 

pripojenie v  rámci hotela zdarma • inter-
netová kaviareň (za poplatok) • diskoté-
ka • vonkajšie bazény • vnútorný bazén  
• šmykľavky • amfiteáter • fitness  
• sauna • jacuzzi a  turecké kúpele • pro-
cedúry, masáže a  peeling za poplatok  
• tenisové kurty (vybavenie za poplatok)
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnos-
ťou až dvoch prísteliek • rodinné izby - dve 
miestnosti (spálňa a obývacia miestnosť)  
• vlastné sociálne zariadenie • sušič na 

vlasy • centrálna klimatizácia • SAT-TV  
• minibar (denne dopĺňaný nealkoholic-
kými nápojmi a  pivom) • trezor • telefón  
• balkón orientovaný na morskú stranu
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: animácie • nemoto-
rizované vodné športy (zdarma) • v hoteli 
SPA & Wellness centrum • miniklub (4 – 12 
rokov) • juniorklub (13 – 16 rokov) • za po-
platok biliard, bowling • squash (vybave-
nie za poplatok)

ULTRA ALL INCLUSIVE

od 791 €
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PRE RODINY

SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 15

PRE NÁROČNÝCH

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

30%

8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7.

4.6.-2.7. 11.6.-21.6. 23.7.-2.8. 12.7.-23.7.
27.8.-10.9. 2.7.-27.8. 10.9.-17.9. 17.9.-1.10. 1.10.-8.10. 31.5.-11.6. 3.9.-13.9. 21.6.-2.7. 13.8.-23.8. 2.8.-13.8. 23.8.-3.9. 13.9.-24.9. 24.9.-4.10.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 1372 1488 1318 1246 1130 1936 1836 2007 2001 2172 2040 1811 1573
FM zľava 30% 960 1042 923 872 791 1355 1285 1405 1401 1520 1428 1268 1101
dosp. os. príst. 1047 1128 1010 959 878 1442 1372 1492 1488 1608 1515 1355 1188
1. dieťa príst. do 14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r. 831 889 804 768 710 1113 1063 1148 1146 1231 1165 1050 932
dosp. os. zákl. lôž. FAM 1420 1536 1366 1295 1179 2012 1905 2083 2070 2248 2116 1887 1642
dosp. os. príst. FAM 1081 1162 1043 993 912 1496 1420 1545 1536 1661 1568 1408 1237
1. dieťa príst. FAM do 14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. FAM do 14,99r. 855 913 828 792 734 1151 1097 1186 1180 1269 1203 1088 966
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. UPOZORNENIE: 
Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu 
cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197.  

VIDEO GLOBTOUR.SK

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.limakhotels.com

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 23.7.-2.8. 12.7.-23.7.
24.9.-8.10. 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-27.8. 17.9.-24.9. 31.5.-11.6. 3.9.-13.9. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8. 2.8.-13.8. 13.9.-24.9. 24.9.-4.10.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 750 810 830 860 910 790 990 1030 1130 1130 1190 1030 990
FM zľava 32% 510 551 564 585 619 537 673 700 768 768 809 700 673
dosp. os. príst. 630 670 690 710 750 660 810 840 915 915 960 840 810
1. a 2. dieťa príst. do 14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. LARGE 2+2 900 975 1000 1040 1105 950 1210 1260 1390 1390 1470 1260 1210
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby delegáta 
partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. UPOZORNENIE: Rod. 
izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. Rod. izba FAM a 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí 
špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 
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• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu

• 1x počas pobytu „à la 
carte“ reštaurácia (nutná 
rezervácia vopred)

• miestne nealkoholické 
a  alkoholické nápoje od 
10:00 do 00:00 hod. 

• neskoré raňajky 
• plážový bar 
• snack, sladké koláče, ovo-

cie, káva, čaj 
• popoludňajšie občerstve-

nie 
• polnočné občerstvenie 

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 15

hotel  Diamond Beach Hotel & Spa 
Si

de
 —

 G
ün

do
ğd

u

od 510 €

ALL INCLUSIVE

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: v  oblasti Gündoğdu • cca 12 
km od centra mesta Side • 55 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex pozo-
stávajúci zo štyroch budov, obklopených 
bazénmi • piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora je vzdialená približne 
300 m  • na pláži je k  dispozícii plážový 
bar • reštaurácia • slnečníky, ležadlá 
a uteráky na pláži zdarma
VYBAVENIE: vstupná hala s  recep-
ciou • lobby bar • centrálna reštaurácia 
s  priestrannou terasou • 2 „à la carte“ 

reštaurácie • kaviareň • SPA centrum 
- turecké kúpele (procedúry, masá-
že, peeling za poplatok) • stolný tenis  
• obchodná pasáž • kaderníctvo • dis-
kotéka • hotel má bazén s  oddelenou 
časťou pre deti a vodnými šmykľavkami 
• relaxačný bazén • vnútorný bazén  
• WiFi pripojenie v lobby zdarma
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou jednej prístelky pre dospe-
lého, resp. dvoch prísteliek pre deti  
• vlastné sociálne zariadenie • sušič 
na vlasy • súprava na prípravu kávy 
alebo čaju • centrálna klimatizácia  

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

www.thediamondhotels.com

FIRST MINUTE 
zľava až do

32%

TU
RE

CK
O
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• SAT-TV • minibar (nealkoholické ná-
poje) • trezor (za poplatok) • telefón  
• balkón • rodinné izby majú dve samo-
statné miestnosti
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: hotel organizuje 
animácie • na pláži je možnosť využiť 
širokú škálu vodných športov za popla-
tok • v  hoteli SPA & Wellness centrum  
• diskotéka • pre deti od 4r. do 12r. miniklub  
• mini ihrisko • mini diskotéka 

Diamond Beach hotel

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7. 12.7.-23.7.

11.6.-21.6. 23.7.-2.8. 2.8.-13.8.
4.6.-11.6. 11.6.-2.7. 2.7.-27.8. 27.8.-24.9. 24.9.-1.10. 1.10.-8.10. 31.5.-11.6. 3.9.-13.9. 21.6.-2.7. 13.8.-23.8. 23.8.-3.9. 13.9.-24.9. 24.9.-4.10.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 839 889 937 908 812 773 1115 1173 1231 1215 1307 1262 1019
FM zľava 40% 503 533 562 545 487 464 669 704 739 729 784 757 611
dosp. os. príst. 674 709 743 723 655 628 868 908 949 937 1002 970 800
1. dieťa príst. do 14,99r. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r. 565 589 614 599 551 531 703 732 761 752 799 776 654
dosp. os. zákl. lôž. FAM 931 989 1045 1011 899 854 1253 1320 1388 1369 1477 1423 1140
dosp. os. príst. FAM 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
1. a 2. dieťa príst. FAM do 14,99r. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie s POLPENZIOU ULTRA, letecká doprava, transfer, služby delegáta (slo-
vensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: morská strana 6 €/os./noc. 
UPOZORNENIE: Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA 
platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 

202 hotel  Defne Star 

• raňajky, večere formou 
bohatých bufetových 
stolov 

• miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje od 
10:00 do 00:00 hod.

• denne dopĺňaný minibar 
vodou

• raňajky, obedy, večere 
formou bohatých bufeto-
vých stolov 

• miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje od 
10:00 do 00:00 hod.

• popoludňajšie občerstvenie 
• denne dopĺňaný minibar 

vodou

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: približne 3 km od centra mesta 
Side • cca 8 km od Manavgatu • približne 65 
km od medzinárodného letiska v Antalyi
POPIS A PLÁŽ: priamo pri pobrežnej pro-
menáde • piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, slnečníky 
a uteráky zdarma 
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou 
• viacero barov • centrálna reštaurá-
cia s  vonkajšou terasou • 2 „à la carte“ 
reštaurácie • obchody • kaderníctvo  

• SPA & Wellness centrum • rozľahlá zá-
hrada • minigolf • veľký bazén s  oddele-
nou časťou pre deti • bazén so šmykľav-
kami • WiFi pripojenie v lobby a pri bazéne 
zdarma
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky pre dospelého, resp. 
dvoch prísteliek pre deti • vlastné sociál-
ne zariadenie • sušič na vlasy • centrálna 
klimatizácia • SAT-TV • minibar (dopĺňaný 
denne vodou) • trezor • telefón • balkón  
• rodinné izby majú dve samostatné 

miestnosti • izby orientované na morskú 
stranu za príplatok
STRAVA: POLPENZIA ULTRA, možnosť 
aj so službami  ALL INCLUSIVE (viac na 
www.globtour.sk)
ŠPORT A  ZÁBAVA: animácie • na pláži 
vodné športy (za poplatok) • SPA & Well-
ness centrum • sauna • fitness • minigolf  
• tenisové kurty • plážový volejbal • boccia 
• pre deti od 4r. do 12r. miniklub 

POLPENZIA ULTRA

ALL INCLUSIVE

od 464 €

Si
de

www.defne-star.com

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 15

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-9.7. 31.5.-11.6. 11.6.-21.6. 2.7.-12.7. 12.7.-23.7. 23.7.-2.8.

4.6.-2.7. 27.8.-1.10. 9.7.-27.8. 1.10.-8.10. 21.6.-2.7. 24.9.-4.10. 3.9.-13.9. 2.8.-13.8. 13.8.-23.8. 23.8.-3.9. 13.9.-24.9.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní
dosp. os. zákl. lôž. 1111 1150 1208 1053 1586 1477 1526 1732 1601 1658 1641
FM zľava 40% 667 690 725 632 952 886 916 1039 961 995 985
dosp. os. príst. 865 892 932 824 1197 1121 1156 1299 1208 1247 1236
dieťa príst. do 14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa príst. 15-17,99r. 701 720 749 672 938 883 908 1011 945 974 966
dosp. os. zákl. lôž. FAM 1217 1266 1314 1121 1754 1622 1691 1899 1753 1837 1823
dosp. os. príst. FAM 939 973 1007 872 1315 1222 1270 1416 1314 1373 1363
1. dieťa príst. FAM do 14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. FAM do 14,99r. 475 485 495 456 583 556 570 612 583 599 597
1. a 2. dieťa príst. FAM 15-17,99r. 754 778 802 705 1022 956 990 1095 1021 1063 1057
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: 
morská strana 10 €/os./noc., výhľad na more 17 €/os./noc. UPOZORNENIE: Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platia-
cimi osobami. 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o 
doprave - strana 197. 

203hotel  Miramare Beach 

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov

• 24 hodín miestne neal-
koholické a alkoholické 
nápoje

• vybrané importované 
alkoholické nápoje

• neskoré raňajky
• popoludňajšie občer-

stvenie
• polnočné občerstvenie / 

polievka
• denne dopĺňaný minibar 

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA:  v stredisku Kumköy • cca 6 km 
od centra mesta Side • cca 10 km od Manav-
gatu • 60 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi
POPIS A  PLÁŽ: situovaný v  krásnej zá-
hrade • priamo pri piesočnatej pláži s poz-
voľným vstupom do mora • ležadlá, slneč-
níky a uteráky zdarma 
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou  
• viacero barov • centrálna reštaurácia 

s vonkajšou terasou • obchody • kaderníctvo  
• turecké kúpele • priestranná záhrada • mi-
nigolf • vonkajší bazén • detský bazén • ba-
zén so šmykľavkami • vnútorný bazén • WiFi 
pripojenie v spoločných priestoroch zdarma
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  možnos-
ťou jednej prístelky • vlastné sociálne 
zariadenie • sušič na vlasy • centrálna 
klimatizácia • SAT-TV • minibar (denne do-
pĺňaný nealko nápojmi a  pivom) • telefón 
• balkón • trezor • rodinné izby dve samo-

statné miestnosti • izby orientované na 
morskú stranu a izby s výhľadom na more 
za príplatok
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: animácie • na pláži 
možnosť využitia širokej škály vodných 
športov (za poplatok) • animácie •  turec-
ké kúpele (procedúry za poplatok) • sauna 
(za poplatok) • fitness • plážový volejbal 
• boccia • pre deti od 4r. do 12r. miniklub  
• minifutbal • rôzne skupinové cvičenia

ULTRA ALL INCLUSIVE

od 632 €

Si
de

 - 
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www.miramarehotels.com.

PRE RODINY

SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 15

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 23.7.-2.8. 12.7.-23.7.
24.9.-8.10. 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-27.8. 17.9.-24.9. 31.5.-11.6. 3.9.-13.9. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8. 2.8.-13.8. 13.9.-24.9. 24.9.-4.10.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 840 900 920 960 1030 860 1050 1180 1260 1260 1350 1110 1050
FM zľava 32% 571 612 626 653 700 585 714 802 857 857 918 755 714
dosp. os. príst. 700 740 760 790 840 710 855 950 1010 1010 1080 900 855
dieťa príst. do 14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: 
orientácia na bazén 4 €/os./noc, výhľad na more 8 €/os./noc. UPOZORNENIE: Rod. izba FAM musí byť obsadené min. 3-mi plne 
platiacimi osobami. Rod. izba FAM a 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. 
Ceny a informácie o doprave - strana 197. 
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• raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov 

• 24 hodín miestne neal-
koholické a alkoholické 
nápoje 

•  neskoré raňajky
• snack, sladké koláče, 

zmrzlina, ovocie 
• popoludňajšie občerstve-

nie (káva, čaj, koláče) 
• polnočné občerstvenie 

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: v oblasti Titreyengöl • cca 7 km 
od centra mesta Side • cca 5 km od Manav-
gatu • približne 70 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi
POPIS A  PLÁŽ: elegantný 6-poschodový 
hotelový komplex vzdialený 250 m od roz-
siahlej piesočnato-kamienkovej súkromnej 
pláže • na pláži je k  dispozícii snack bar  
• slnečníky, ležadlá a uteráky zdarma
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou 
• viacero barov • centrálna reštaurácia 
s priestrannou vonkajšou terasou • 2 „à la 
carte“ reštaurácie • internetová kaviareň 
• obchodná pasáž • SPA centrum - turecké 

kúpele (procedúry, masáže, peeling za po-
platok) • biliard (za poplatok) • stolný tenis 
• kaderníctvo • diskotéka • hotel má veľký 
bazén s oddelenou časťou pre deti • bazén 
so šmykľavkami • vnútorný bazén • WiFi 
pripojenie v lobby zdarma
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  možnos-
ťou jednej prístelky • vlastné sociálne 
zariadenie • sušič na vlasy • centrálna 
klimatizácia • súprava na prípravu kávy 
alebo čaju • SAT-TV • minibar (nealkoho-
lické nápoje) • telefón • balkón • trezor (za 
poplatok) • rodinné izby - dve samostatné 
miestnosti • izby s orientáciou na bazén a s 
výhľadom na more za príplatok

ULTRA ALL INCLUSIVE

od 571 €

PRE RODINY

SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 15

hotel  Diamond Premium Hotel & Spa 
Si
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PRE NÁROČNÝCH

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.thediamondhotels.com

FIRST MINUTE 
zľava až do

32%

TU
RE

CK
O
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STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: animácie • na pláži 
možnosť využitia širokej škály vodných 
športov (za poplatok) • SPA & Wellness cen-
trum • sauna • fitness • plážový volejbal  
• boccia • pre deti od 4r. do 12r. miniklub

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
12.7.-23.7.

9.7.-16.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 2.7.-12.7. 2.8.-13.8. 23.7.-2.8.
4.6.-18.6. 18.6.-9.7. 3.9.-1.10. 16.7.-3.9. 1.10.-8.10. 31.5.-11.6. 24.9.-4.10. 13.9.-24.9. 3.9.-13.9. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 957 986 1005 1034 918 1337 1242 1413 1311 1459 1353
FM zľava 35% 622 641 653 672 597 869 807 918 852 948 879
dosp. os. príst. 757 777 790 811 730 1023 957 1076 1005 1108 1034
dieťa príst. do 12,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby delegáta part-
nerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: morská strana 
7 €/os./noc. UPOZORNENIE: Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. 
Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197.  
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SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 13

PRE NÁROČNÝCH

NOVINKA

hotel  Side Star Beach 

• raňajky, obedy, večere 
formou bohatých bufeto-
vých stolov

• 1x počas pobytu „à la 
carte“ reštaurácia (nutná 
rezervácia vopred)

• miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje od 
10:00 do 00:00 hod.

• neskoré raňajky
• ľahšie občerstvenie počas 

vybraných hodín
• sladké koláče, ovocie, 

káva, čaj 
• denne dopĺňaný minibar 

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: príjemný hotelový komplex 
sa nachádza v  Side • historické centrum 
mesta Side 1 km • mesto Manavgat cca 4 
km • letisko v Antalyi je vzdialené 65 km
POPIS A  PLÁŽ: komplex sa nachádza 
priamo pri širokej piesočnatej pláži s  po-
zvoľným vstupom do mora a  jemným 
pieskom • pláž ocenená modrou vlajkou  
• slnečníky, ležadlá, matrace a  plážové 
uteráky pri bazéne i na pláži zdarma (vý-
mena spoplatnená)
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou  
• hlavná reštaurácia • 2 „à la carte“ 
reštaurácie • viacero barov •  vonkajší 
a  detský bazén • detské ihrisko • fit-
ness centrum • turecké kúpele • sauna  

• WiFi pripojenie v spoločných priestoroch 
zdarma
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej prístelky (roklada-
cie lôžko) • majú vlastné sociálne zaria-
denie • sušič na vlasy • minibar (den-
ne dopĺňaný nealko nápojmi a  pivom)  
• SAT-TV • trezor • balkón • rodinné izby 
majú dve miestnosti • izby orientované na 
morskú stranu za príplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: rôzne denné a večer-
né animačné programy • turecké kúpele  
• sauna • stolný tenis • aqua-aerobic  
• šípky • plážový volejbal •  na pláži mož-
nosť využitia širokej škály vodných špor-
tov (za poplatok)

ALL INCLUSIVE

od 597 €

Si
de

 

FIRST MINUTE 
zľava až do

35%

www.sidestarhotels.com

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
4.6.-18.6. 18.6.-2.7. 2.7.-16.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 2.7.-12.7. 12.7.-23.7. 23.7.-2.8.

1.10.-8.10. 10.9.-1.10. 27.8.-10.9. 16.7.-27.8. 31.5.-11.6. 24.9.-4.10. 13.9.-24.9. 3.9.-13.9. 2.8.-13.8. 13.8.-23.8. 23.8.-3.9.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
dosp. os. zákl. lôž. 937 986 1034 1121 1217 1228 1383 1346 1595 1477 1496
FM zľava 40% 562 592 620 673 730 737 830 808 957 886 898
dosp. os. príst. 808 846 885 955 1032 1041 1164 1135 1334 1239 1255
1. dieťa príst do 5,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 5,99r. 614 638 662 705 754 759 836 818 943 883 893
dieťa príst. 6-11,99r. 614 638 662 705 754 759 836 818 943 883 893
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby delegáta 
partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: rodinná izba 
DUPLEX 7 €/os./noc, izba typu HOTEL 7 €/os./noc. UPOZORNENIE: Rod. izba typu DUPLEX musí byť obsadená min. 3-mi plne pla-
tiacimi osobami. 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie 
o doprave - strana 197. 
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• raňajky, obedy a večere 
formou bohatých bufeto-
vých stolov 

• 24 hodín miestne nealko-
holické a alkoholické nápoje

• neskoré raňajky
• popoludňajšie občerstvenie
• zmrzlina, sladké koláče, 

ovocie, káva, čaj 
• polnočné občerstvenie

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: priamo v stredisku Kizilağaç  
• Side cca 15 km • mesto Manavgat cca 12 km 
• letisko v Antalyi je vzdialené 75 km
POPIS A PLÁŽ: rozsiahly hotelový komplex 
pozostávajúci z hlavnej budovy a viacerých 
vedľajších budov a bungalovov • priamo pri 
piesočnatej pláži s prímesou kamienkov pri 
vstupe do mora • slnečníky, ležadlá, matra-
ce a plážové uteráky na pláži zdarma
VYBAVENIE: recepcia • hlavná reštaurácia, 
3 „à la carte“ reštaurácie • snack reštaurá-
cia • cukráreň • viacero barov • diskotéka  
• obchodná pasáž • viacero vonkajších ba-
zénov – plavecký, detský bazén, oddychový  
• aquapark so šmykľavkami • miniklub  

• lunapark • mini zoo • detské ihrisko • mi-
nigolf • tenisové kurty • športové ihriská 
- futbalové, basketbalové • plážový volejbal 
• amfiteáter • fitness centrum • turecké kú-
pele • WiFi pripojenie v  spoločných priesto-
roch zdarma • za poplatok SPA centrum  
• kaderníctvo • salón krásy
UBYTOVANIE: komfortné, klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek 
• vlastné sociálne zariadenie • sušič na vla-
sy • minibar (voda a  nealkoholické nápoje)  
• SAT-TV • trezor • súprava na prípravu 
kávy alebo čaju • balkón alebo terasa • izby 
sú situované v klubových vilkách • rodinné 
izby DUPLEX = mezonet/dve podlažia • izby 
v hlavnej budove a rodinné izby za príplatok

ALL INCLUSIVE

od 562 €

PRE RODINY

SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 6

hotel  Club Turan Prince World 

PRE NÁROČNÝCH

VIDEO GLOBTOUR.SK

www.turanprince.com.tr

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: rôzne animačné 
programy • fitness • sauna • lunapark • stol-
ný tenis • biliard • na pláži možnosť rôznych 
vodných športov • plážový volejbal • kanoe 
• diskotéka

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
4.6.-11.6. 11.6.-9.7. 21.6.-2.7. 12.7.-23.7. 23.7.-2.8.

24.9.-8.10. 27.8.-24.9. 9.7.-27.8. 31.5.-11.6. 11.6.-21.6. 13.9.-24.9. 2.7.-12.7. 2.8.-13.8. 13.8.-23.8. 23.8.-3.9. 3.9.-13.9. 24.9.-4.10.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 1082 1159 1237 1535 1499 1656 1576 1778 1642 1689 1532 1422
FM zľava 30% 757 811 866 1075 1049 1159 1103 1245 1149 1182 1072 995
dosp. os. príst. 844 899 953 1161 1136 1246 1190 1331 1237 1270 1159 1082
1. dieťa príst. do 12,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 12,99r. 686 725 763 912 894 973 933 1034 966 990 911 856
dosp. os. zákl. lôž. FAM 1315 1796 1505 1900 2236 2657 2276 2200 2026 2532 2442 1754
1. a 2. dieťa príst. FAM do 12,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: 
morská strana 6 €/os./noc. UPOZORNENIE: Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. 1/1 izba LEN NA 
VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 

208 hotel  Aydinbey King ś Palace 

• raňajky, obedy, večere 
formou bohatých bufeto-
vých stolov 

• 1x počas pobytu „à la 
carte“ reštaurácia (nutná 
rezervácia vopred)

• 24 hodín miestne neal-
koholické a  alkoholické 
nápoje 

• vybrané importované 
nápoje

• neskoré raňajky 
• popoludňajšie občerstve-

nie
• polnočné občerstvenie
• denne dopĺňaný minibar 

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: príjemný hotelový komplex sa 
nachádza v  oblasti Evrenseki • centrum 
mesta Side cca 15 km • mesto Manavgat 
cca 15 km • letisko v  Antalyi je vzdialené 
cca 60 km
POPIS A  PLÁŽ: hotelový komplex sa na-
chádza priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • pláž oce-
nená modrou vlajkou • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové uteráky pri bazéne i na 
pláži zdarma
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou 

• hlavná reštaurácia • snack reštaurácie 
• 6 „à la carte“ reštaurácií • rôzne bary  
• vonkajší bazén • bazén so šmykľavkami 
• detský bazén • fitness centrum • turecké 
kúpele • sauna • WiFi pripojenie zdarma 
v lobby • za poplatok SPA centrum • kader-
níctvo • salón krásy • obchodíky
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou jednej prístelky pre 
dospelého, resp. dvoch prísteliek pre deti  
• vlastné sociálne zariadenie • sušič na vla-
sy • súprava na prípravu kávy alebo čaju  
• minibar (denne dopĺňaný nealkoholic-

kými nápojmi a  pivom) • SAT-TV • trezor  
• balkón • rodinné izby majú dve miestnos-
ti • izby orientované na morskú stranu za 
príplatok
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: rôzne denné a večer-
né animačné programy • miniklub a detské 
animácie • diskotéka • fitness • turecké 
kúpele (procedúry za poplatok) • sauna  
• stolný tenis • vodné hry • šípky • plážový 
volejbal • za poplatok vodné športy na plá-
ži, bowling, biliard

ULTRA ALL INCLUSIVE

od 757 €
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www.aydinbeyhotels.com.tr.

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 13

PRE NÁROČNÝCH

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

30%

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

TU
RE

CK
O



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-9.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 23.7.-2.8. 12.7.-23.7.
24.9.-1.10. 17.9.-24.9. 10.9.-17.9. 27.8.-10.9. 9.7.-27.8. 1.10.-8.10. 31.5.-11.6. 24.9.-4.10. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8. 2.8.-13.8. 3.9.-13.9. 13.9.-24.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
dosp. os. zákl. lôž. 765 831 875 908 986 715 1008 1063 1262 1284 1383 1173 1151
FM zľava 40% 459 499 525 545 592 429 605 638 757 770 830 704 691
dosp. os. príst. 622 669 700 723 777 588 792 831 970 986 1055 908 893
1. dieťa príst. do 12,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 6,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. 7-12,99r. 527 560 583 599 638 503 649 676 776 787 836 732 721
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: 
výhľad na more 3 €/os./noc. UPOZORNENIE:  1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné 
príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 

209hotel  Meridia Beach 

• raňajky, obedy, večere 
formou bohatých bufeto-
vých stolov

• 1x počas pobytu „à la 
carte“ reštaurácia (nutná 
rezervácia vopred)

• 24 hodín miestne neal-
koholické a  alkoholické 
nápoje

• vybrané importované 
nápoje

• neskoré raňajky 
• občerstvenie počas dňa
• zmrzlina, sladké koláče, 

ovocie, káva, čaj
• polnočné občerstvenie

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: hotelový komplex sa nachádza 
v oblasti Okurcalar • centrum mesta Ala-
nya 30 km • stredisko Avsallar cca 10 km  
• letisko v Antalyi je vzdialené cca 100 km
POPIS A  PLÁŽ: hotelový komplex po-
zostávajúci z  hlavnej budovy a  viliek  
• priamo pri okruhliakovo-piesočnatej 
pláži • slnečníky, ležadlá a plážové uterá-
ky pri bazéne i na pláži zdarma
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou 
• WiFi pripojenie v  areáli hotela zdarma 
• výťahy • hlavná reštaurácia s  terasou 
• 2 „à la carte“ reštaurácie (za poplatok)  

• viacero barov • vonkajší bazén • bazén 
so šmykľavkami • detský bazén • vnútor-
ný bazén  • fitness centrum • obchodná 
pasáž • SPA centrum
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky pre dospelého 
alebo dvoch prísteliek pre deti (môže byť 
poschodová posteľ) • vlastné sociálne za-
riadenie • sušič na vlasy • SAT-TV • minibar 
(denne dopĺňaný vodou, iné nealkoholické 
nápoje iba pri príchode) • balkón • trezor  
• izby s výhľadom na more za príplatok
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: animačné programy 

• fitness • sauna • turecké kúpele (pro-
cedúry za poplatok) • stolný tenis • bi-
liard • na pláži možnosť rôznych vodných 
športov (za poplatok) • plážový volejbal  
• miniklub 

ULTRA ALL INCLUSIVE

od 429 €
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www.meridiabeach.com.tr.

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA

PRE NÁROČNÝCH

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

TU
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CK
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8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 23.7.-2.8. 12.7.-23.7.
24.9.-8.10. 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-27.8. 17.9.-24.9. 31.5.-11.6. 3.9.-13.9. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8. 2.8.-13.8. 13.9.-24.9. 24.9.-4.10.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 870 930 950 990 1060 890 1120 1220 1300 1300 1390 1150 1120
FM zľava 32% 592 632 646 673 721 605 762 830 884 884 945 782 762
dosp. os. príst. 720 760 780 810 860 730 905 980 1040 1040 1110 930 910
1. dieťa príst. do 14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 6,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
*2. dieťa príst. 7-14,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. 7-14,99r. 595 630 640 660 700 610 735 790 835 835 885 750 735
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: 
izba DELUXE 7 €/os./noc. UPOZORNENIE: *2. dieťa 7-14,99r. v obmedzenom počte izieb. Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi 
plne platiacimi osobami. Rod. izba FAM, izba DELUXE a 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a 
povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 

210 hotel  Gold Island 

• raňajky, obedy, večere 
formou bohatých bufeto-
vých stolov

• 1x počas pobytu „à la 
carte“ reštaurácia (nutná 
rezervácia vopred)

• 24 hodín miestne neal-
koholické a  alkoholické 
nápoje

• vybrané importované 
nápoje

• neskoré raňajky 
• občerstvenie počas dňa
• sladké koláče, ovocie, 

káva, čaj
• polnočné občerstvenie

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: moderný hotel sa nachádza na 
polostrove 2 km od Avsallaru • približne 
20 km od známeho turistického mesta 
Alanya • letisko v  Antalyi je vzdialené 
cca 100 km 
POPIS A  PLÁŽ: hotelový komplex po-
zostáva z  dvoch budov – hlavná (blok 
A) a  vedľajšia (blok B) • priamo pri pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • na výber 
3 pláže • slnečníky, ležadlá a uteráky na 

pláži i pri bazéne zdarma
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou 
• WiFi pripojenie v  areáli hotela zdarma 
• výťahy • hlavná reštaurácia s  terasou 
• 3 „à la carte“ reštaurácie (za poplatok) 
• lobby bar • cukráreň • bar pri bazéne  
• plážový bar • nočný bar • vonkajší ba-
zén • bazén so šmykľavkami • detský ba-
zén • relaxačný bazén • vnútorný bazén 
• fitness • boccia • turecký kúpeľ • sauna 
• vírivka

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky pre dospelého, resp. 
dvoch prísteliek pre deti (blok B) • vlast-
né sociálne zariadenie • sušič na vlasy 
• súprava na prípravu kávy alebo čaju  
• minibar (denne dopĺňaný vodou, iné 
nealkoholické nápoje iba pri príchode)  
• SAT-TV • trezor • rodinné izby majú dve 
miestnosti • izby DELUXE s  možnosťou 
jednej prístelky sa nachádzajú v  hlavnej 
budove (blok A) – za príplatok

ULTRA ALL INCLUSIVE

od 592 €
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www.goldislandhotel.com.tr

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 15

PRE NÁROČNÝCH

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

32%

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

VIDEO GLOBTOUR.SK

TU
RE

CK
O
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STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: animačné programy 
• miniklub • minidisko • fitness • turecké 
kúpele • sauna • vírivka • stolný tenis  
• boccia • šípky • futbal • joga • pilates 
• plážový volejbal • vodné športy (za 
poplatok) • neďaleko hotela sa nachádza 
delfinárium Sealanya • k  dispozícii 1x 
denne shuttle bus do mesta Alanya za 
poplatok
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blok A blok B
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8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
12.7.-23.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 11.6.-21.6. 2.8.-13.8. 23.7.-2.8.
24.9.-8.10. 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-27.8. 17.9.-24.9. 31.5.-11.6. 24.9.-4.10. 21.6.-2.7. 2.7.-12.7. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8. 3.9.-13.9. 13.9.-24.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní
dosp. os. zákl. lôž. 670 730 770 810 880 710 960 1010 1070 1090 1180 1120 1110 1090
FM zľava 40% 402 438 462 486 528 426 576 606 642 654 708 672 666 654
dosp. os. príst. 570 610 640 670 720 600 785 825 870 885 950 910 900 885
1. a 2. dieťa príst. do 15,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby delegáta 
partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: Rod. izba 
6 €/noc. UPOZORNENIE: Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. Rod. izba FAM a 1/1 izba LEN NA 
VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 

212 hotel  Eftalia Village 

VIDEO GLOBTOUR.SK

www.eftaliahotels.com

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu 

• miestne nealkoholické 
a  alkoholické nápoje od 
10:00 – 23:00 hod.

• ľahšie občerstvenie počas 
dňa 

• zmrzlina, sladké koláče, 
snack, káva, čaj 

• vodný svet na pláži 
„EFTALIA ISLAND“ - podá-
vajú sa iba nealkoholické 
nápoje a pivo

od 402 €

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 16

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: hotelový komplex nachádzajúci 
sa v  oblasti Türkler • od mesta Alanya je 
vzdialený 18 km • od mesta Avsallar 5 km  
• letisko v Antalyi je vzdialené 110 km
POPIS A  PLÁŽ: hotelový komplex pozo-
stávajúci z viacerých trojposchodových vi-
liek (bez výťahu) situovaných v krásnej zá-
hrade • pláž je vzdialená cca 50 metrov od 
hotela, prevažne piesočnatá s kamienkami 
pri vstupe do mora a  s pozvoľným vstu-
pom • prístup na pláž je prostredníctvom 
hotelového podchodu, resp. nadchodu cez 
pobrežnú komunikáciu • slnečníky, ležadlá 
a uteráky (za depozit) pri bazéne a na plá-
ži zdarma • hostia hotela Eftalia Village 
môžu využívať služby vodného sveta na 

pláži „Eftalia Island“ - najväčšia pláž v ob-
lasti s bazénmi, aquaparkom, detským kú-
tom a  množstvom zábavných programov 
a atrakcií pre deti i dospelých
VYBAVENIE: recepcia s  lobby barom  
• hlavná reštaurácia • „à la carte“ reštau-
rácie (za poplatok) • snack reštaurácia na 
pláži • viacero barov • obchodná pasáž  
• bazénový komplex s vodnými atrakciami 
(hlavný bazén, dva menšie bazény a bazén 
s tromi vodnými šmykľavkami) • SPA cen-
trum • WiFi pripojenie v priestoroch recep-
cie za poplatok
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou až dvoch prísteliek 
(druhá prístelka možná iba pre deti - roz-
ťahovací gauč, resp. rozkladacie lôžko) 

ALL INCLUSIVE

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €
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• vlastné sociálne zariadenie • sušič 
na vlasy • SAT-TV • minibar (dopĺňaný 
vodou) • balkón • trezor (za poplatok)  
• rodinné izby majú dve samostatné miest-
nosti (spálňa a obývacia miestnosť)
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: animačné progra-
my • diskotéka • stolný tenis • tenisový 
kurt (vybavenie a  osvetlenie za poplatok) 
• fitness • basketbal • plážový volejbal  
• aerobik • vodné športy na pláži (za popla-
tok) • vodný svet na pláži – Eftalia Island 
s  množstvom atrakcií pre deti i  dospelých 
• neďaleko hotela sa nachádza delfinárium 
Sealanya
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aquapark Eftalia Island

aquapark Eftalia Island

aquapark Eftalia Island

aquapark Eftalia Islandaquapark Eftalia Island

aquapark Eftalia Island

Eftalia Village
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8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
12.7.-23.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 2.7.-12.7. 2.8.-13.8. 23.7.-2.8.
17.9.-24.9. 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-27.8. 24.9.-8.10. 31.5.-11.6. 24.9.-4.10. 13.9.-24.9. 3.9.-13.9. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 11 dní 11 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. CLUB 750 790 840 870 900 720 970 970 1090 1110 1230 1190
FM zľava 37% 473 498 529 548 567 454 611 611 687 699 775 750
dosp. os. príst. CLUB FAM 620 660 700 720 740 600 795 795 885 900 990 960
dosp. os. zákl. lôž. SUPERIOR 790 830 880 910 960 760 1040 1040 1160 1180 1280 1240
dosp. os. príst. SUPERIOR 660 690 730 750 785 640 850 850 940 950 1025 995
1. dieťa príst. SUPERIOR/CLUB FAM do 12,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa  príst. SUPERIOR do 6,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
*2. dieťa príst. SUPERIOR do 12,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. SUPERIOR 7-12,99r. 555 575 605 620 650 540 690 690 760 770 825 800
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby delegáta 
partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. UPOZORNENIE: *2. dieťa 
príst. SUPERIOR do 12,99r. v obmedzenom počte izieb. Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. Rod. 
izba FAM, izba SUPERIOR a 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a 
informácie o doprave - strana 197. 

214 hotel  Club Kastalia Holiday Village 

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu 

• miestne nealkoholické 
a  alkoholické nápoje od 
10:00 do 00:00 hod. 

• ľahšie občerstvenie počas 
dňa 

• zmrzlina, sladké koláče 
• turecké palacinky (gözle-

me)
• polnočné občerstvenie

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: centrum strediska Konakli  
• mesto Alanya cca 12 km • letisko v Anta-
lyi je vzdialené cca 110 km 
POPIS A  PLÁŽ: komplex pozostávajúci 
z  hlavných budov (izby SUPERIOR) a  via-
cerých vedľajších bungalovov (izby CLUB)  
• zázemie pre športovcov (4 tenisové kurty 
a 15 ihrísk na plážový volejbal) • priamo pri 
piesočnato-kamienkovej pláži • pri vstu-

pe do mora sa môžu nachádzať kamenné 
platne • mólo na opaľovanie • slnečníky, 
ležadlá a plážové uteráky na pláži zdarma 
(vratný depozit)
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou  
• hlavná reštaurácia • viacero barov • von-
kajší bazén • šmykľavky • detský bazén  
• miniklub • detské ihrisko •  tenisové 
kurty • ihriská na plážový volejbal (aj pre 
profesionálov) • obchodíky • diskotéka  

• SPA centrum • WiFi pripojenie za poplatok
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové 
izby typu CLUB • vlastné sociálne zaria-
denie • sušič na vlasy • SAT-TV • minibar 
(dopĺňaný vodou) • balkón alebo terasa 
• trezor (za poplatok) • rodinné izby majú 
dve miestnosti • na vyžiadanie izby typu 
SUPERIOR: klimatizované 2-lôžkové izby 
s  možnosťou prístelky pre dospelého ale-
bo 2 prísteliek pre deti (rozkladací gauč) 

ALL INCLUSIVE

od 454 €
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www.clubkastalia.com.tr

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI  ZDARMA 13

NOVINKA

FIRST MINUTE 
zľava až do

37%

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

izba club

izba superior

VIDEO GLOBTOUR.SK
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• vlastné sociálne zariadenie • sušič na 
vlasy • SAT-TV • minibar (dopĺňaný vodou)  
• balkón alebo terasa • trezor (za poplatok) 
• rodinné izby majú dve miestnosti
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: denné a  večerné ani-
mačné programy • miniklub • aerobic • aqua 
aerobic • stolný tenis • fitness centrum  
• tenisové kurty (za poplatok) • plážový vo-
lejbal • vodné športy na pláži (za poplatok) 
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izba superior
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8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
12.7.-23.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 2.7.-12.7. 2.8.-13.8. 23.7.-2.8.
17.9.-24.9. 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-27.8. 24.9.-8.10. 31.5.-11.6. 24.9.-4.10. 13.9.-24.9. 3.9.-13.9. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 730 770 820 850 880 700 950 950 1070 1090 1190 1150
FM zľava 37% 460 485 517 536 554 441 599 599 674 687 750 725
dosp. os. príst. 615 645 680 705 725 590 780 780 870 885 960 930
1. a 2. dieťa príst. do 12,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby 
delegáta partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. UPOZORNENIE: 
Rod. izba FAM musí byť obsadená min. 3-mi plne platiacimi osobami. Rod. izba FAM a 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Dieťa ZDARMA 
platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: príjemný hotelový komplex si-
tuovaný v  peknej záhrade • približne 200 
m od centra strediska Konakli • mesto Ala-
nya cca 15 km • letisko v Antalyi je vzdiale-
né cca 110 km 
POPIS A  PLÁŽ: komplex pozostávajúci 
z hlavnej budovy a dvoch vedľajších budov 
• priamo pri pláži, ktorá je prevažne piesoč-
natá s malými kamienkami a s pozvoľným 
vstupom do mora • miestami sa pri vstupe 
do mora nachádzajú skalnaté časti • slneč-
níky, ležadlá, matrace a plážové uteráky na 

pláži zdarma
VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou  
• hlavná reštaurácia • „à la carte“ reštau-
rácia • vitamínový bar • snack bar • vnú-
torný bazén • vonkajší bazén • šmykľavky  
• detský bazén • miniklub • detské ihrisko 
• herňa • tenisové kurty • športové ihris-
ká - futbalové, basketbalové • amfiteáter 
• turecké kúpele • WiFi pripojenie v  spo-
ločných priestoroch zdarma • za poplatok 
SPA centrum
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej prístelky • majú 

www.palmerasbeachhotel.com

FIRST MINUTE 
zľava až do

37%
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• raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov 

• 1x počas pobytu „à la car-
te“ reštaurácia (nutná re-
zervácia vopred; deťom do 
12r. vstup nie je povolený)

• miestne nealkoholické 
a  alkoholické nápoje od 
10:00 do 03:00 hod.

• vybrané importované 
nápoje

• neskoré raňajky 
• lahšie občerstvenie vo 

vybraných hodinách
• zmrzlina, sladké koláče, 

ovocie 
• polnočná polievka

od 460 €

2 DETI ZDARMA 13

SUPER CENA

hotel  Palmeras Beach 

ULTRA ALL INCLUSIVE

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

VIDEO GLOBTOUR.SK
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vlastné sociálne zariadenie • sušič na vla-
sy • minibar (denne dopĺňaný nealkoholic-
kými nápojmi) • SAT-TV • trezor • balkón  
• rodinné izby majú dve miestnosti
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: animačné programy  
• fitness • sauna • stolný tenis • biliard  
• na pláži možnosť rôznych vodných špor-
tov (za poplatok) • plážový volejbal
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8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
2.7.-12.7.

4.6.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 31.5.-11.6. 11.6.-21.6. 21.6.-2.7. 23.7.-2.8. 12.7.-23.7.
24.9.-8.10. 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-27.8. 17.9.-24.9. 13.9.-24.9. 3.9.-13.9. 23.8.-3.9. 13.8.-23.8. 2.8.-13.8. 24.9.-4.10.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní
dosp. os. zákl. lôž. 650 710 760 790 820 670 890 930 970 970 1020 820
FM zľava 35% 423 462 494 514 533 436 579 605 631 631 663 533
dosp. os. príst. 555 600 640 660 680 570 730 760 790 790 830 680
1.a 2. dieťa príst. do 13,99r. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, transfer, služby delegáta 
partnerskej CK (slovensky alebo česky hovoriaci). POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 197. PRÍPLATKY: 1/2+2 izba 6 
€/noc. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 197. 
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: nachádza sa cca 1,5 km od centra 
Alanye • od letiska v Antalyi je vzdialený 
približne 125 km
POPIS A  PLÁŽ: príjemný mestský hotel 
pozostáva z  viacerých budov • od piesoč-
natej pláže s  prímesou drobných okruh-
liakov ho oddeľuje pobrežná komunikácia 
s  promenádou • pri vstupe do mora sa 
nachádzajú kamenné platne, pričom hotel 
má upravený úsek pre pozvoľný vstup • sl-
nečníky a ležadlá na pláži zdarma • plážové 
uteráky za vratný depozit

VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou 
• zmenáreň • výťah • reštaurácia • „à la 
carte“ reštaurácia • lobby bar • bar pri ba-
zéne • snack bar • bar na pláži • 2 bazény 
• šmykľavka • obchodíky • WiFi pripojenie 
v lobby zdarma
UBYTOVANIE: vkusne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou prístel-
ky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti 
(môže byť poschodová posteľ) • vlastné 
sociálne zariadenie • SAT-TV • sušič na vla-
sy • minibar (dopĺňaný vodou) • trezor (za 
poplatok) • balkón • izby s 2 prístelkami sa 

od 423 €

• raňajky, obedy a  večere 
formou bufetu 

• 1x počas pobytu „à la 
carte“ reštaurácia (nutná 
rezervácia vopred)

• miestne nealkoholické 
a  alkoholické nápoje od 
10:00 do 02:00 hod.

• neskoré raňajky 
• popoludňajšie občerstve-

nie 
• polnočné občerstvenie
• plážový bar

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 14

hotel  Monart City 
Al

an
ya ALL INCLUSIVE

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

www.monarthotels.com

FIRST MINUTE 
zľava až do

35%
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nachádzajú v zadnej budove hotela
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: za poplatok biliard  
• stolný tenis • šípky • fitness • hotel 
príležitostne organizuje pre svojich hostí 
večerné animácie • na pláži široká ponuka 
vodných športov (za poplatok) • pre deti 
malé ihrisko
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