
Super ponuka ! 

      Španielsko  

Pobrežie Barcelony 

 
Letecky priamo z Bratislavy 

Využite skvelé májové ceny 

Obmedzený počet miest !!! 

    

V cene je zahrnuté : 

 Letenka Bratislava – Barcelona (Girona) – Bratislava 

 2 ks batožiny ( 1x 15 kg + 1x 10 kg )  

 Všetky letišné poplatky, taxy a servisný poplatok  

 Ubytovanie v 3* hoteli na 8 dní / 7 nocí v dvojlôžkovej izbe 

 Polpenziu ( raňajky (s nápojmi) a večere (bez nápojov) formou švédskych stolov 

 Transfer z letiska do hotela a z hotela na letisko 

V cene nie je zahrnuté : 

 Delegát 

 Dobrovoľné cestovné poistenie 

Podmienky : 

 Cena na osobu platí iba v prípade rezervácie pre 2 osoby 

 Letenky i ubytovanie sú nemeniteľné a nerefundovateľné 

 Cena podlieha potvrdeniu leteckej spoločnosti 

 Cena je platná len pri 100 % úhrade 

 

 

 

Termín : 

19.5. – 26.5.2013 

 

Komplet cena na os. 
Pôvodne : 489 € 

Zľava 40 % 

      Teraz ... 349 € 

 



Hotel Riviera *** 

 

Santa Susanna / Malgrat de Mar 

 

Poloha 

Hotel je situovaný priamo na pobrežnej promenáde s 

obchodíkmi, reštauráciami a kaviarničkami. Santa Susanna patrí k novším strediskám, známa 

je malebnou pobrežnou promenádou lemovanou palmami a rozsiahlymi plážami s hrubším 

pieskom. Medzi jednotlivými prímorskými strediskami funguje výborné spojenie vlakom, 

cesta do centra Barcelony trvá asi 50 minút.  

Pláž 

Hotel sa nachádza len asi 50 m od pláže. Letovisko je známe nádhernými, rozsiahlymi a 

výborne udržiavanými plážami so zlatistým hrubozrnným pieskom. Ležadlá, slnečníky ako 

i vodné športy na pláži sú za poplatok. 

 

Ubytovanie 

Dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou jednej 

alebo dvoch prísteliek majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT 

TV, trezor ( za poplatok), balkón. 

Vybavenie zariadenia/ďalšie služby 

V hoteli sa nachádza priestranná vstupná hala s 

recepciou, zmenáreň, salóny a spoločenské priestory, TV 

miestnosť, klimatizovaná reštaurácia so širokým výberom jedál, denný bar, za poplatok 

možnosť prenajať si trezor na recepcii, internet na recepcií (za poplatok), biliard, stolný tenis, 

videohry a jacuzzi, veľký bazén s barom a ležadlá na opaľovanie (zdarma).  

Strava 

Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov, široký výber a denne 

obmieňané jedlá, ovocie, zákusky.  

 

      
 

Reštaurácia 
Bazén 


