
 Ostrov Gran Canaria ponúka široké pláže, prírodu, hory, lesy,  hlboké údolia plné vege-
tácie, oddych, relax, históriu a veľa ďalších možností na strávenie či už pokojnej alebo 
aktívnej dovolenky. 

Kanárske ostrovy -
ostrov
Gran Canaria
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Gran Canaria
Ostrov Gran Canaria je svojou rozlohou 1 560 km2 tretím najväčším 
ostrovom Kanárskych ostrovov. Ostrov Gran Canaria je vhodný pre 
oddych a relax na slnečných plážach, pre aktívnych športovcov, pre 
ľudí, ktorí majú radi horskú turistiku. Tí, ktorí majú  radi históriu, 
môžu obdivovať na ostrove archeologické náleziská, ma ktoré je 
tento ostrov najbohatší. Gran Canaria Vám ponúka široké pláže, 
prírodu, hory, lesy, hlboké údolia plné vegetácie, oddych, relax, 
históriu a veľa ďalších možností na strávenie či už pokojnej alebo 
aktívnej dovolenky.

Okrem južného cípu ostrova - Maspalomas, kde sa rozliehajú pie-
sočné duny nazývané "malá Sahara", stojí za návštevu aj maleb-
ný prístav Puerto de Mogan, alebo ako sa mu hovorí „Kanárske 
Benátky". Cez údolie Fataga, nazývané "európsky Grand kaňon", 
prídete až do vnútrozemia ostrova, ktoré je pokladom ostrova 
Gran Canaria. Po veľmi dobre upravených cestách sa dostanete 
až na najvyšší vrchol ostrova Pico de Las Nieves (1949 m nm). V 
strede ostrova môžete obdivovať ako nádherné vyhliadky, tak aj 
malebné horské dedinky situované v takmer nedotknutej kanár-
skej divočine. Pre spoznanie pravej kanárskej tradičnosti stojí za 
návštevu mesto Teror. Okrem nádhernej baziliky z 18. storočia tu 
môžete obdivovať typické kanárske balkóny, vyrezávané z miest-
nych borovíc, ktoré sú najdôležitejším znakom typickej kanárskej 
architektúry. Na severe, aj v strede ostrova sa stretnete s tzv. arte-
sanickými obchodíkmi, ktoré ponúkajú výber miestnych vín, rumu, 
tradičných pochutín aj ručne vyrábané predmety typické pre túto 
oblasť. Hlavné mesto Las Palmas, situované na severe ostrova, Vás 
prekvapí možnosťou nákupu vo veľkých obchodných centrách, ale 
aj historickými pamiatkami, ktorým dominuje vyhlásený umelecký 
monument - Katedrála sv. Anny.

Letoviská: Playa del Inglés, Meloneras, San Agustín, Puerto Rico, 
Playa Taurito, Puerto de Mogan 
Pláže: na ostrove Gran Canaria ich je celkom 150. Zaberajú asi 60 
km z celkom 236 km pobrežia. Tie najznámejšie sú Playa del Inglés 
(6 000 m dlhá zlatohnedá pláž),  duny Maspalomas (400 ha),  Playa 
de las Canteras (3 900 m dlhá pláž chránená útesom, svetlý pie-
sok),  Playa de San Agustín (670 m dlhá pláž, jemný tmavý piesok),  
Playa de Puerto Rico (400 m dlhá pláž, svetlý piesok),  Playa de 
Mogán (300 m dlhá pláž, svetlý piesok) a  Playa Amadores (300 
m dlhá pláž, svetlý piesok) - prvých 5 menovaných pláží bolo vy-
znamenaných modrou vlajkou Európskej únie (pláž, ktorá  spĺňa 
všetky požiadavky týkajúce sa hygieny a čistoty).

Mena: Euro (€)
Časový posun: -1 hodina
Hlavné mesto: Las Palmas
Telefónna predvoľba: +34

KANÁRSKE OSTROVY

Atlantický oceán

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

TENERIFE

LA PALMA

GOMERA

HIERRO

LANZAROTE
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Kanárske ostrovy / Gran Canaria

Prehľad letov
8/15 -dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do Las Palmas
Odletový deň: streda
Termíny odletov:
1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 
14.9., 21.9., 28.9., 5.10.2016 - návrat

Letecká spoločnosť: Travel Service
**Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na tomto lete je 15 kg/os.
**) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené na Vašich pokynoch na cestu, ktoré ob-
držíte 7 dní pred odletom. Napriek všetkým našim snahám a snahám leteckých 
spoločností o dodržanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia k 
zvýšeniu bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá pre dodržiavanie všet-
kých technologických postupov, predpísaných v leteckej preprave, ako aj ob-
medzené kapacitné možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj na poslednú chvíľu) 
sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňujeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že 
prvý a posledný deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu a 
späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípadných zmenách Vás bude-
me bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8-dňového zájazdu 7 nocí, v 
prípade 15-dňového zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa výberu, služby slovensky 
alebo česky hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 199 €/osoba nad 2 roky, 40 €/dieťa do 2 rokov (zahŕ-
ňajú: letiskové poplatky, bezpečnostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykona-
ním leteckej dopravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakultatívne 
služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov (napr. príplatok za jednolôž-
kovú izbu a pod.)

Výška  letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny leteckého paliva sa 
môže meniť podľa aktuálnej situácie,  čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených 
servisných poplatkoch.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Španielska nie je od držiteľov cestovných pasov SR 
požadované vstupné vízum. Cestovať môžete aj na občianske preukazy (identifi-
kačné karty). Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate 
z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú povinní zabezpečiť si 
potrebné doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak 
cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame mať so 
sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 
rokov so starými rodičmi alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou pod-
písané prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže cestovať (súhlas 
rodiča s vycestovaním v angličtine s uvedeným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda aj maloletí,  držite-
ľom vlastného cestovného dokladu. 

Zdravie-očkovanie:
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je vyžadované žiadne 
očkovanie. Pred cestou Vám odporúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a 
vhodnom postupe pri zdravotných ťažkostiach u Vášho praktického lekára.
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Kanárske ostrovy / Gran Canaria

Letoviská
Maspalomas
Oblasť Maspalomas  patrí medzi najstaršie oblasti na Gran Canarii.  Nadväzuje 
na mestečko Playa del Ingles a novú zónu Meloneras.  Najväčšou dominantou 
sú piesočné duny, nazývané aj „malá Sahara“, a maják Faro de Maspalomas.  V 
tejto oblasti nájdete kvalitné a luxusné hotely, komplexy určené  pre golfistov, 
nakoľko sa tu nachádza  najstaršie golfové ihrisko na celom súostroví. Nájdete 
tu aj rôzne obchodíky, reštaurácie, bary, nákupne centrá.

Meloneras
Na južnom cípe ostrova sa nachádza najnovšie letovisko na ostrove Gran Canaria 
- Meloneras. V tejto časti nájdete skutočne iba tie najvybranejšie hotely, ktoré 
ponúkajú vysoký štandard služieb. Okrem kvalitných hotelov tu nájdete obchody 
svetových značiek, vybrané reštaurácie a krásnu pobrežnú promenádu. 

Playa del Ingles
Jeden z najväčších európskych stredísk Playa del Ingles sa nachádza na naj-
južnejšom cípe ostrova Gran Canaria. Nachádza sa medzi menšími letoviskami 
Maspalomas a San Agustin, s množstvom hotelov, apartmánov, nočných klubov, 
obchodov a reštaurácii. Nájdete tu aj jednu z najkrajších piesočnatých  pláži. 
Popri pláži vedie niekoľko kilometrov dlhá promenáda lemovaná obchodmi so 
suvenírmi, reštauráciami, barmi. V blízkosti sa nachádza aj veľké nákupné cen-
trum Annex.

San Augustin
San Agustín je najsevernejšie položené turistické letovisko, ktoré postupne pre-
chádza do Playa del Inglés, Maspalomas a Meloneras. Všetky tieto letoviská sú 
prepojené jednou piesočnatou plážou Playa del Inglés / Maspalomas. Toto leto-
visko patrí medzi  pokojnejšie, takže je vhodné pre pokojnú a ničím nerušenú 
dovolenku.

Puerto Mogan
Prístav Puerto de Mogan patrí medzi najromantickejšie miesta na ostrove. Do-
konca ho nazývajú „kanárske Benátky“. Malebné úzke uličky križujú množstvo 
prírodných kanálov, typické biele domčeky s farebnými okenicami a dverami 
obsypanými kvetmi podtrhujú jedinečnosť tohto miesta. Svoj voľný čas môžete 
venovať dlhým prechádzkam prístavom, obdivovať jachty, ochutnať miestne špe-
ciality, najčerstvejšie ryby z prístavných reštaurácií. Okrem jedinečnej atmosféry 
tu samozrejme nájdete pláž, suvenírové obchodíky. Túto oblasť odporúčame pre 
strávenie pokojnej dovolenky.

Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakulta-
tívnych výletov. Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej 
podobe miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou 
fakultatívnych výletov sa môžete oboznámiť na mieste pobytu. 
Uvedené ceny sú orientačné. 

Kanárske ostrovy / Gran Canaria

Fakultatívne výlety

PLAVBA A ŠNORCHLOVANIE NA PLACHETNICI (celodenný výlet)
Tento celodenný výlet je výbornou príležitosťou pre ľudí, ktorí radi oddychujú 
aktívnou formou a ktorí majú radi opaľovanie a šnorchlovanie v mori. Je to vy-
nikajúca príležitosť spoznať južné pobrežie Gran Canaria, ktoré je známe pre jej 
majestátne, sopečné skalnaté útvary. Taktiež sa môžete naučiť základy plachtenia 
okolo útesov a šnorchlovania s profesionálnym vybavením. Spojenie našich vášní 
– plachtenia a potápania, sú základom nášho unikátneho výletu. Výlet zahŕňa 5 
hodinovú plavbu, základy plachtenia, základy šnorchlovania, obed, transfer z/na 
miesto vášho pobytu, výstroj na šnorchlovanie a profesionálnu posádku. Nezabud-
nite si so sebou priniesť osušku, plavky, opaľovací krém, vhodnú obuv a úsmev.
Cena pre dospelú osobu: 79 €

VEĽKÝ OKRUH
Počas nášho výletu navštívime hlavné atrakcie tohto ostrova, ktorý bol prezýva-
ný ako miniatúrny kontinent vzhľadom k rozmanitosti  jeho podnebia. Naša prvá 
zastávka bude pri obrovskom sopečnom kráteri La Caldera de Bandama. Potom 
budeme pokračovať ku záhrade EL Jardín Canario. V meste Teror navštívime staré 
mesto a Baziliku Nuestra Señora del Pino. Nasledovať bude obed v reštaurácii 
Balcón de Zamora in Valleseco. Neskôr budeme pokračovať cez kľukaté a horna-
té cestičky do centra ostrova s výhľadom na meniacu sa krajinu a flóru. Nasle-
duje zastávka v strategickom bode, z ktorého počas jasnej viditeľnosti, môžete 
vidieť ostrov Tenerife a známe monolity Roque Nublo, Roque Bentayga alebo 
Pico de las Nieves. Vrátime sa na juh do malého mestečka Fataga, situovaného 
v takzvanom údolí tisícich paliem - Valle de las Mil Palmeras. Návrat sa odhaduje 
okolo 18:30 hod. do Playa del Inglés a späť do hotela..
Cena pre dospelú osobu: 56 €, cena pre dieťa (2-11 rokov): 28 €

CITY TOUR
Naša prvá zastávka bude na farme s Aloe Vera. Pokračovať budeme do Arucas, kde 
navštívime továreň na výrobu známeho Kanárskeho rumu Arehucas. V Arucas si 
urobíme ešte krátku zastávku na návštevu starého mesta a katedrály. Potom bude 
naša cesta pokračovať do Las Palmas, do nákupného centra Las Arenas, kde bu-
deme mať 1,5 hod. rozchod na nákupy. Náš výlet zakončíme návštevou katedrály 
Santa Ana v Las Palmas a múzea Casa de Colón situovaného v bývalom Governor ́ s 
House. Návrat sa odhaduje okolo 17:30 hod. do Playa del Inglés a späť do hotelov. 
Obed nie je zahrnutý v cene výletu.
Cena pre dospelú osobu: 33 €, cena pre dieťa: 17 €

PODMORSKÉ DOBRODRUŽSTVO + PUERTO DE MOGAN (poldenný výlet)
Užite si vzrušujúcu cestu ku dnu Atlantického oceánu, počas ktorej budete kom-
fortne usadený v kabíne skutočnej ponorky Golden Shark. Zažijete nezabudnu-
teľný 40 minútový zážitok plný prekvapení. Naša exkurzia začne 20 minútovou 
prehliadkou mestečka Puerto de Mogán, kde navštívite prístav s uličkami, ná-
mestie a iné miesta s výkladom histórie a niekoľkými zaujímavými faktami o  
morskom prístave, pred nalodením do ponorky. Cena výletu zahŕňa transfer do 
Puerto de Mogán a nápoj (káva alebo nealkoholický nápoj) v reštaurácii v Puerto 
de Mogán a cca 1 hodinový rozchod v meste.
Cena pre dospelú osobu: 32 €, cena pre dieťa: 16 €

POZOROVANIE DELFÍNOV A VEĽRÝB
V moriach a oceánoch na celom svete môžete nájsť 79 druhov veľrýb a z nich 
29 môžete vidieť na Kanárskych ostrovoch. The Spirit of the Sea kotví v prísta-
ve Puerto Base, v Puerto Rico na juhozápade Gran Canaria. Vybrať si môžete z 
2 rozličných exkurzii. 1. exkurzia: 2 hodinové pozorovanie delfínov a veľrýb. 2. 
exkurzia: 3 hodinové pozorovanie delfínov a veľrýb so zastávkou na kúpanie v 
zálive. V cene je zahrnutý transfer z/do hotela.
Cena pre dospelú osobu: 33 €, cena pre dieťa: 20 €

VODNÝ PARK AQUALAND – MASPALOMAS
Vodné atrakcie nielen pre deti, ale aj dospelých, ktoré stoja za vyskúšanie.  Šmy-
kľavky, tobogány a rôzne vodné atrakcie, ktoré stoja za to. Aquapark je ohromný 
a nudiť sa tam určite nebudete.
Cena pre dospelú osobu: 27 €, cena pre dieťa: 18,5 €

PALMITOS PARK - MASPALOMAS
V tejto botanicko-ornitologickej záhrade môžete vidieť 51 druhov paliem, 1500 
druhov exotických vtákov a show papagájov a dravých vtákov. Má nádhernú 
zbierku kaktusov, orchideí a motýľov. Nachádza sa tu i akvárium kde pláva viac 
ako 4000 rýb zo všetkých morí na svete. Nájdete tu aj krokodíly, jaštery, gibonov, 
klokany, rôzne reštaurácie a obchod so suvenírmi.
Cena pre dospelú osobu: 29 €, cena pre dieťa: 21,5 €

• Česky alebo slovensky hovoriaci sprievodca pri min. počte 12 osôb. Uve-
dená ponuka je iba orientačná. Program i ceny sa môžu počas sezóny 
zmeniť. Fakultatívne výlety neorganizuje CK Kartago tours  a.s., ale miest-
ni poskytovatelia. Prípadné sťažnosti je nutné riešiť bezodkladne na mies-
te. Výlety sprevádza miestny sprievodca, ak nie je uvedené inak.

Upozornenie
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Luxusný 5* hotel situovaný pri krásnej dlhej pláži sa nachádza v pešej blízkosti dún, 
v prírodnej rezervácii Maspalomas a majáku. Hotel je postavený v štýle tradičnej ka-
nárskej dedinky. Veľkolepá recepcia je autentickou adaptáciou jedného z najstarších 
kostolov na Gran Canaria s dvomi hlavnými vežami, zvonicou a centrálnym domom. 
Svojim klientom poskytuje vysokú úroveň ubytovacích i stravovacích služieb.

Španielsko / Gran Canaria

Lopesan Villa del Conde *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s bočným výhľadom na more: 11-112-111

Vzdialenosť od
pláže:  500 m
letiska:  42 km
centra (Meloneras):  500 m
nákupných možností:  500 m

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
bidet, WC), SAT TV, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za po-
platok), Wi-Fi (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more: rovnaké vybavenie ako v 
štandardnej izbe, veľká terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 4 reštaurácie (bufetová, talianska, 
barbecue a café-snack), lobby bar, Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
snack bar s terasou, bar pri bazéne, rôzne obchodíky, konfe-
renčná miestnosť, kaderník, bazény so sladkou i morskou vodou 
(ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky za poplatok), 3 
vírivky, knižnica, herňa, miniclub, minidisco
Pláž
7 km dlhá piesočnatá pláž Maspalomas v známej prírodnej 
rezervácii piesočných dún cca 1 km, piesočnato-okruhliaková, 
miestami až kamenistá pláž Meloneras cca 500 m. Ležadlá a 
slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok 
Thalasso terapeutické centrum, bazén s morskou vodou a hy-
dromasážnymi tryskami, aromaterapia, niekoľko druhov sáun, 
biliard, tenis, fitnes 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov.

749 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Luxusný hotelový komplex Lopesan Baobab Resort je situovaný v letovisku Melone-
ras, cca 4 km od Playa del Inglés. Hotel inšpirovaný africkou kultúrou a atmosférou, 
má výbornú polohu neďaleko piesočnatých dún Maspalomas. V bezprostrednom 
okolí sa nachádzajú bary, reštaurácie i obchodíky. Hotel ponúka nezabudnuteľný 
pobyt v harmonickom prostredí s kvalitným servisom. Odporúčame pre náročnejšiu 
klientelu i pre milovníkov golfu.

Španielsko / Gran Canaria

Lopesan Baobab Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Štandardná izba s výhľadom na bazén: 11-112-111-1122
Rodinná izba: 11-112-111-1122-1112-1111-11222-
11122-11112
Vzdialenosť od
pláže:  800 m
letiska:  45 km
centra:  4 km
nákupných možností:  300 m

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), TV so satelitným príjmom, telefón, minibar, trezor (za po-
platok), Wi-Fi na izbe (za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba s výhľadom na bazén, rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, lobby bar, hlavná reštaurácia, á la car-
te reštaurácia, konferenčná miestnosť, Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
6 bazénov, vírivka, 2 bary pri bazéne, slnečná terasa, ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky (zadarmo), miniclub Panchi World s 
veľkým detským bazénom, ihrisko
Pláž
7 km dlhá pláž v prírodnej rezervácii Dunas Maspalomas s pie-
sočnatými dunami cca 800 m. Ležadlá a slnečníky za poplatok 
Športové aktivity a zábava zadarmo
príležitostný večerný animačný program, stolný tenis, fitness, 
volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, 18 jamkové golfové ihrisko Campo de Golf Maspalomas 
(cca 3 km), Meloneras Golf (cca 3 km) 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov. 
Upozornenie: pri večeri je vyžadované formálne oblečenie.

757 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Elegantný 4* hotel postavený v štýle koloniálneho paláca je situovaný v novovy-
budovanom stredisku Meloneras, na juhu ostrova Gran Canaria a nachádza sa len 
pár metrov od prírodnej rezervácie Maspalomas Dunes a krásnej dlhej piesočnatej 
pláže. Je obklopený bujnou tropickou záhradou a ponúka všetko, čo potrebujete pre 
strávenie nezabudnuteľnej dovolenky plnej zážitkov, relaxu a zábavy. Priamo pred 
hotelom sa tiahne prímorská promenáda, kde sa nachádza aj obľúbený maják Faro.

Španielsko / Gran Canaria

Lopesan Costa Meloneras ****9

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Štandardná izba s výhľadom na bazén, záhradu: 11-112-111

Vzdialenosť od
pláže:  200 m
letiska:  40 km
centra (Meloneras):  v centre
nákupných možností:  v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), TV, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na záhradu / s výhľadom na bazén
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštau-
rácia ( José Rojano, Las Rías a El Churrasco – špecializované na 
dary mora a argentínske mäso na grile), niekoľko barov, kaviar-
ne, obchodíky, kaderníctvo, wellness centrum, slnečná terasa 
pre nudistov, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazénový komplex s 
5 bazénmi a 2 hydromasážami (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
miniclub, diskotéka, kasíno
Pláž
Krásna dlhá piesočnatá pláž s jemným pieskom Playa del Inglés 
/ Maspalomas / Meloneras, ležadlá a slnečníky za poplatok. 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, šípky, pétanque, volejbal, stolný 
tenis, aerobic, joga
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, minigolf, 4 tenisové kurty,  fitnes, bowling vodné športy 
na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

698 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Komfortne a moderne vybavený hotel sa nachádza pri krásnej pláži Playa del Inglé 
a v dostupnej blízkosti centra, nákupných i zábavných možností. Vďaka úžasnej po-
lohe hotel poskytuje krásny výhľad na pobrežie kanárskych ostrovov. Hotel pozostá-
vajúci z dvoch prepojených budov predstavuje ideálne miesto pre nezabudnuteľný 
pobyt pri mori.

Španielsko / Gran Canaria

IFA Dunamar ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Štandardná izba s výhľadom na more: 1-11

Vzdialenosť od
pláže (cez promenádu):  200 m
letiska:  35 km
centra (Playa del Inglés):  300 m
nákupných možností:  v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), TV so satelitným príjmom, telefón, malá chladnička, 
(minibar na vyžiadanie), trezor (za poplatok), Wi-Fi na izbe (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, piano bar, inter-
netový kútik (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), konfe-
renčná miestnosť, kaderníctvo, služby lekára,  3 bazény, vírivka, 
2 bary pri bazéne, slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi (za-
darmo), terapeutické centrum (turecké kúpele, masáže, sauna, 
kozmetické procedúry)
Pláž
Piesočnatá so svetlým pieskom je od hotela oddelená plážovou 
promenádou, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok, 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok 
fitness, vodné športy na pláži, hotel zabezpečuje kurzy golfu na 
ihrisku Golf Maspalomas (cca 2,5 km), Salobre Golf (cca 6 km) a 
Meloneras Golf (cca 4 km) 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov 

577 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Impozantný 4* hotel výhradne pre dospelých, sa nachádza pri známom majáku Faro 
de Maspalomas, ktorý dodáva miestu jedinečnú atmosféru. Jeho bezkonkurenčná 
poloha len pár krokov od južného pobrežia známej pláže Maspalomas ponúka nád-
herný výhľad na 6 km úsek piesočnatých dún a oceánu. V blízkosti sa nachádza 
Playa de San Augustin, Botanical Park of Maspalomas, či Palmitos Park. Vďaka do-
stupnej blízkosti golfových ihrísk je  hotel ideálnou voľbou i pre milovníkov golfu. 

Španielsko / Gran Canaria

IFA Faro ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-111
Junior suite: 11-111

Vzdialenosť od
pláže:  pri pláži
letiska:  38 km
centra:  500 m
nákupných možností:  v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), SAT TV, telefón, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), Wi-Fi na 
izbe (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Junior suite – rovnaké vybavenie ako v štandardnej izbe + navy-
še má malú vstupnú halu, salón s pohovkou a stolom so stolič-
kami, šatník, priestranný balkón s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, Wi-Fi na recepcii, zmenáreň, hlavná 
reštaurácia, 1 bazén, vírivka, slnečná terasa s ležadlami a slneč-
níkmi, na streche hotela slnečná terasa pre nudistov, lekárska 
služba, konferenčná miestnosť, práčovňa, niekoľko obchodíkov, 
kaderník, masáže
Pláž
piesočnatá s jemným svetlým pieskom, ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fitness, stolný tenis, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, zľava na golfové ihriská Lopesan Meloneras Golf a 
Maspalomas Golf, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov. Upozor-
nenie: pri večeri je vyžadované formálne oblečenie. 

680 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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pri objednávke do 15. 4.  
cena už odAdults 
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Príjemný 3* hotel určený výhrade iba pre dospelých je situovaný v krásnej palmovej 
záhrade zasadenej pri širokej piesočnatej pláži San Augustín. Hotel svojim klientom 
poskytuje ideálne zázemie pre strávenie pokojnej a relaxačnej dovolenky. V sub-
tropickej záhrade nájdete 2 bazény, 2 vírivky, terasu na slnenie ako i organizované 
spoločenské večery so živou hudbou. Priaznivci nudizmu sa potešia nudistickej te-
rase, ktorá sa nachádza na 6. poschodí.

Španielsko / Gran Canaria

IFA Beach Hotel ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111
Izba s bočným výhľadom na more: 1-11-111
Izba deluxe s výhľadom na more: 1-11

Vzdialenosť od
pláže:  pri pláži
letiska:  25 km
centra (Playa del Inglés):  3 km
nákupných možností:  v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), TV so 
satelitným príjmom, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za 
poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more (umiestnenú na 3.-7. poscho-
dí) alebo izba deluxe v hlavnej budove s priamym výhľadom na 
more (umiestnenie na 1.-5. poschodí)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, bar pri bazé-
ne, internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
malý obchodík, nudistická terasa, 2 bazény, 2 vírivky, ležadlá a 
slnečníky zadarmo
Pláž
s tmavým pieskom a pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a 
slnečníky na pláži za poplatok 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, šípky, tenis v 3km vzdialenom hoteli IFA Interclub At-
lantic, potápanie, hotel zabezpečuje rezervácie green fee na 
golfové ihrisko Golf Meloneras (cca 11,5 km)
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov 
Stravovanie ze príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov je možné čerpať v miestach a časoch určených hotelom. 
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Elegantný hotel sa nachádza v tichej oblasti mestečka San Augustín, v blízkosti (cca 
500 m) od pláže Las Burras a (cca 600 m) od pláže San Augustín. Svojim hosťom po-
núka kvalitné služby, komfortné ubytovanie a vynikajúce Thalasso centrum (krytý ter-
málny bazén s morskou vodou, sauna, turecké kúpele, masáže, liečebné procedúry). 
Na najvyššom poschodí hotela sa nachádza slnečná terasa s bazénom (za poplatok) 
a úžasným panoramatickým výhľadom, určená pre nudistov. Hotel je ideálnou voľbou 
pre páry i rodiny s deťmi, tužiace po relaxačnej dovolenke v krásnom prostredí.

Španielsko / Gran Canaria

Gloria Palace San Augustín ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba s výhľadom na more: 1-11-112-111

Vzdialenosť od
pláže: 500 m
letiska: 26 km
centra (San Augistín): 600 m
nákupných možností: v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), TV, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), Wi-
Fi (zadarmo), terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, á la carte reštaurácia, bar, 
Wi-Fi v celom hoteli (zadarmo), internetový kútik (za poplatok), 
slnečná terasa pre nudistov (za poplatok), rôzne obchodíky, 
konferenčná miestnosť, kaderník, 2 bazény so sladkou vodou, 
ležadlá a slnečníky, plážové osušky (za poplatok), 1 detský ba-
zén, Thalasso centrum, herňa, miniclub, minidisco
Pláž
Približne 500 m od hotela sa nachádza pláž Las Burras s tmavým 
pieskom, cca 600 m sa nachádza pláž San Augustín so zlatým 
pieskom. Na pláž Playa del Inglés a Maspalomas je možné sa 
dostať kyvadlovou dopravou. Ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis, šípky, lukostreľba, pétanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
Thalasso terapeutické centrum, bazén na slnečnej terase pre 
nudistov, 2 tenisové kurty s osvetlením, fitnes, biliard, squash, 
golf (5 km Maspalomas, 8 km Meloneras, 10 km Salobre golf) 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov 
Stravovanie ze príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov je možné čerpať v miestach a časoch určených hotelom.

Dieťa
so ZĽAVOU



LETO 2016 / Cestovná kancelária KARTAGO tours, a. s. / call centrum 02/5720 5720 / www.kartago.sk

13

n

p

v

w

á

Apartmánový komplex Marina Elite sa nachádza v tichej oblasti Patalavaca, len pár 
metrov od pláže Balito Beach a pár minút chôdze od prekrásnej piesočnatej pláže 
Anfi. Má ideálnu polohu v tichej oblasti, preč od hluku, ale zároveň len 5 minút jazdy 
autobusom alebo taxíkom od nákupného centra Puerto Rico a pár krokov od pláže 
a nákupnej oblasti Anfi del Mar.

Španielsko / Gran Canaria

Marina Elite ***

Obsadenosť izieb
Apartmán s 1 spálňou: 1-11-112-111-1122
Apartmán s 2 spálňami: 11-112-111-1122-1112-1111 
-11222-11122-11112-11111-111122

Vzdialenosť od
pláže:  100 m
letiska:  50 km
centra:  200 m
nákupných možností:  v okolí

Ubytovanie
Apartmán s 1 spálňou: 1 spálňa, obývacia izba s kuchynským 
kútom (chladnička, varná doska, toaster, kávovar, mikrovlnná 
rúra, kuchynský riad), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), TV so satelitným príjmom, telefón, trezor (za poplatok), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Apartmán s 2 spálňami: 2 spálne, rovnaké vybavenie ako v 
apartmáne s 1 spálňou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, trezor na recepcii, reštau-
rácia, bar, snack bar, Wi-Fi (za poplatok), supermarket, požičov-
ňa áut, kaderníctvo, kozmetika, solárium, 2 bazény, 1 detský 
bazén, miniklub, slnečná terasa, ležadlá a slnečníky
Pláž
kamienková (50 m od hotela) alebo piesočnatá pláž Anfi vzdia-
lená od hotela pár minút chôdze  -  ležadlá  a slnečníky za po-
platok 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
tenisový kurt, biliard, stolný tenis 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpať v miestach a časoch určených hotelom.

3 deti
so ZĽAVOU

All
Inclusive

509 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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496 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Obľúbený prázdninový komplex je situovaný v upravenej záhrade s bazénom, len 
pár metrov od známej pláže Playa del Inglés a pozostáva z 250 moderne a komfort-
ne vybavených izieb. Príjemnou prechádzkou (cca 15 minút) sa dostanete do živého 
centra letoviska Playa del Inglés s barmi, diskotékami a obchodmi. Hotel disponuje 
izbami pre handikepovaných klientov. Komplex prešiel kompletnou rekonštrukciou  
v roku 2014.

Španielsko / Gran Canaria

Labranda Playa Bonita ****

Obsadenosť izieb
Deluxe izba: 1-11-112-111-1122

Vzdialenosť od
pláže:  200 m
letiska:  25 km
centra (Playa del Inglés):  300 m
nákupných možností:  v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov 
a WC), TV, telefón, trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov a WC), Wi-Fi na izbe, rozkladací gauč, 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, bar, snack bar, 
bar pri bazéne, kaviareň, konferenčná miestnosť, minimarket, Spa 
centrum, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), masáže, slnečná terasa, ba-
zén, detský bazén, krytý bazén, ležadlá a slnečníky (zadarmo), 
detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá Playa del Inglés, ležadlá a slnečníky (za poplatok), 
plážové osušky (za depozit) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, SPA centum, masáže, vodné športy na pláži, golfové ih-
risko (4 km), prenájom bicyklov
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu 
Stravovanie ze príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpať v miestach a časoch určených hotelom. 
Na večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.

Dieťa
so ZĽAVOU
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Obľúbený hotel Dunas Don Gregory obklopený zelenou záhradou má vynikajúcu 
polohu priamo pri pláži Las Burras. Elegantne a komfortne zariadené izby dopĺňa 
krásny výhľad na Atlantický oceán. Oproti hotelu sa nachádza malé obchodné cen-
trum s rôznymi obchodmi, barmi a ponukou rôznych služieb. Hotel odporúčame 
pre všetkých klientov uprednostňujúcich hotel blízko pláže s kvalitnými službami a 
výbornou kuchyňou. 

Španielsko / Gran Canaria

Dunas Don Gregory ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Vzdialenosť od
pláže:  pri pláži
letiska:  25 km
centra (Playa del Inglés):  3 km
nákupných možností:  v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), SAT TV, telefón, trezor (za poplatok), minibar (za poplatok 
na vyžiadanie), výhľad na more. Izby na prízemí majú terasu s 
priamym vstupom do záhrady, ostatné izby majú balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, 2 bary, snack 
bar, konferenčná miestnosť, Wi-Fi v spoločných priestoroch (za-
darmo), internetový kútik (za poplatok),  lekárska služba, butiky, 
masáže, slnečná terasa, bazén, ležadlá a slnečníky (zadarmo), 
plážové osušky (za depozit)
Pláž
priamy vstup na pláž s tmavým pieskom Playa de Las Burras. 
Po prímorskej promenáde (cca 4 km) sa dostanete na najväčšiu 
pláž ostrova so svetlým pieskom Playa del Inglés a k prírodnej 
rezervácii Dunas de Maspalomas. Ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis, fitness
Športové aktivity a zábava za poplatok 
salón krásy, masáže, biliard, tenisový kurt, vodné športy na plá-
ži, potápačské centrum, prenájom bicyklov
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetovu 
Stravovanie ze príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov je možné čerpať v miestach a časoch určených hotelom.

All
Inclusive

588 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od

Dieťa
so ZĽAVOU



LETO 2016 / Cestovná kancelária KARTAGO tours, a. s. / call centrum 02/5720 5720 / www.kartago.skLETO 2016 / Cestovná kancelária KARTAGO tours, a. s. / call centrum 02/5720 5720 / www.kartago.sk

16

w í

p

n

á

Príjemný 3* hotel ležiaci v upravenej tropickej záhrade sa nachádza v blízkosti pláže, 
na okraji turistického centra Playa del Inglés. Príjemnou prechádzkou (cca 15 minút) 
po promenáde sa dostanete do centa letoviska Playa del Inglés i k známym piesočna-
tým dunám Dunas de Maspalomas vzdialených necelé 2 km. Hotel je ideálnou voľbou 
pre všetkých, ktorý túžia po pokojnej dovolenke v blízkosti pláže. 

Španielsko / Gran Canaria

Beverly Park ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 1-11-112-111

Vzdialenosť od
pláže: 50 m
letiska: 30 km
centra: 500 m
nákupných možností: v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), SAT TV, 
minibar (za poplatok), telefón, balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, bar, snack bar, 
bar pri bazéne, konferenčná miestnosť, obchod so suvenírmi, 
salón krásy, Wi-Fi a pripojenie na internet (za poplatok), 3 bazé-
ny, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážové osušky (za poplatok), 
vírivka, detský bazén, ihrisko, herňa 
Pláž
piesočnatá cez cestu, ležadlá a slnečníky za poplatok 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
animačné a zábavné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisové kurty s osvetlením, stolný tenis, biliard, minigolf 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov 
Stravovanie ze príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpať v miestach a časoch určených hotelom. 
Na večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.

Dieťa
so ZĽAVOU

All
Inclusive

529 €
pri objednávke do 31. 3.  
cena už od
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Dieťa

so ZĽAVOU
All

Inclusive

591 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Príjemný hotelový komplex vtesnaný do skál vo vyvýšenej polohe v oblasti Taurito, 
poskytuje svojim hosťom komfortné ubytovanie so službami all inclusive a jedineč-
ný výhľad na šíry Atlantický oceán a okolitú horskú scenériu. Hotel ponúka bazén 
pre dospelých s unikátnym panoramatickým výhľadom, detský bazén, ako i relax 
na príjemnej terase v hotelovom plážovom klube na pláži Taurito, kam počas dňa 
premáva zadarmo kyvadlová doprava.

Španielsko / Gran Canaria

Mogan Princess ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba s výhľadom na more: 1-11-112-111
Suite: 11-1122-111-112-1112

Vzdialenosť od
pláže:  800 m
letiska:  52 km
centra:  5 km (Puerto Mogán)
nákupných možností:  v hoteli

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), SAT TV, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), 
balkón alebo terasa, výhľad na more
Ubytovanie za príplatok
Suite: rovnaké vybavenie ako v štandardnej izbe, oddelená spálňa 
od obývacej miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia bar, interneto-
vé Wi-Fi pripojenie na recepcii (za poplatok), minimarket, ka-
derník, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky 
za poplatok), 1 detský bazén, lekárska služba, masáže
Pláž
Prírodná pláž Playa Taurito s tmavým pieskom (miestami okruh-
liaky) a pozvoľným vstupom do mora (cca 800 m). Niekoľkokrát 
denne premáva na pláž hotelový autobus (zadarmo). Na pláži 
sa nachádza hotelový klub s možnosťou čerpania programu all 
inclusive (nápoje a ľahké občerstvenie). 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov je možné čerpať v miestach a časoch určených hotelom.
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Dieťa

so ZĽAVOU

666 €
pri objednávke do 31. 3.  
cena už od
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Španielsko / Gran Canaria

Cordial Mogan Playa ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112

Vzdialenosť od
pláže: 300 m
letiska: 54 km
centra: 200 m
nákupných možností: v okolí

Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), SAT TV, trezor (za poplatok),  minibar (za poplatok), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 3 reštaurácie, 3 bary, bar pri bazéne, 
Wi-Fi v lobby (za poplatok), konferenčná miestnosť, obchodík so 
suvenírmi, 2 bazény, slnečná terasa, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo), 1 detský bazén, umelá pláž, vírivka, archeologický park, Spa 
centrum (za poplatok: termálny bazén, fínska sauna, ľadová fon-
tána, parné kúpele, masáže, atď.), ihrisko, detský klub, diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá  a slnečníky za poplatok
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, fitness, tenisové kurty, squash, bowling
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov 
Stravovanie ze príplatok
Plná penzia: raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 

Rozsiahly hotelový komplex postavený v štýle kanárskej dedinky, je obklopený 
tropickou záhradou a svojim hosťom ponúka 2 vonkajšie bazény, wellness, rôzne 
športové aktivity a výhľad na úchvatnú horskú scenériu. V dostupnej blízkosti sa 
nachádza pestrofarebný lodný prístav, piesočnatá pláž, rôzne obchodíky, reštaurácie 
i bary. Hotel odporúčame pre všetky vekové kategórie, ktoré vyhľadávajú spojenie 
aktívnej dovolenky s príjemným relaxom na pláži, či vo wellness centre.
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Španielsko / Gran Canaria

Cordial Mogan Valle ***

Obsadenosť izieb
1-izbový apartmán: 11-112-111-1122

Vzdialenosť od
pláže: 700 m
letiska: 55 km
centra: 500 m 
nákupných možností: 100 m

Ubytovanie 
ventilátor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), SAT TV, trezor (za poplatok), kuchynka, chladnička, mikro-
vlnná rúra, kávovar, rozkladací gauč, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 3 reštaurácie, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi 
(zadarmo), slnečná terasa, konferenčná miestnosť, minimarket, 
3 bazény, ležadlá a slnečníky (zadarmo), 1 detský bazén, Spa 
centrum, sauna, masáže, ihrisko, Splashpark s vodným ihriskom 
pre deti, 2 vírivky
Pláž
piesočnatá pláž, ležadlá a slnečníky za poplatok 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
animačné a zábavné programy, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, sauna, fitness, tenisové kurty 
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetových stolov
Stravovanie ze príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov 

Prázdninový hotelový komplex obklopený subtropickými záhradami v oblasti Puerto 
de Mogán sa nachádza v rybárskej oblasti známej ako Malé Benátky, blízko pes-
trofarebného prístavu. Hotelový komplex obklopený skalnatým údolím Mogán, je 
ideálnou voľbou pre rodiny s deťmi, ktoré ocenia vodný svet pre najmenších. Hostia 
sa môžu opaľovať pri veľkom bazéne a pritom obdivovať okolitú horskú scenériu 
alebo využiť služby wellness centra.

Dieťa
so ZĽAVOU

555 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Rozľahlý hotelový komplex situovaný v nádhernej zelenej tropickej záhrade, sa na-
chádza v pokojnej prázdninovej oblasti Maspalomas, v blízkosti golfového ihriska. 
Komfortné ubytovanie, výborná strava, nádherná zelená záhrada, 6 bazénov, umelá 
pláž, Spa centrum a mnoho športových aktivít, sú zárukou dokonalej dovolenky. 
Hotel odporúčame pre všetky vekové kategórie, pre páry i rodiny s deťmi, ako i pre 
milovníkov golfu.

Španielsko / Gran Canaria

Tabaiba Princess ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Štandardná rodinná: 11-112-111-1122

Vzdialenosť od
pláže:  1,5 km
letiska:  35 km
centra:  1 km
nákupných možností:  v areáli hotela

Ubytovanie
klimatizácia, telefón, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), SAT TV, trezor (za poplatok na vyžiadanie), minibar 
(za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Štandardná rodinná izba: vybavenie rovnaké ako v štandardnej 
izbe, priestrannejšia
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, bary, Wi-Fi (za 
poplatok), slnečná terasa, konferenčná miestnosť, obchod so 
suvenírmi, lekárska služba, 4 bazény, 2 detské bazény, ležadlá 
a slnečníky (zadarmo), kaderníctvo, nočný klub, detské ihrisko, 
miniklub, Spa centrum
Pláž
piesočnatá pláž Maspalomas, ktorá je najdlhšou plážou na 
ostrove sa nachádza 1,5 km od hotela 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis, vodné pólo, aero-
bik, pétanque, futbal, basketbal, fitness
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, golf (300m), minigolf, tenis, play station, požičovňa bi-
cyklov, Spa centrum 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických 
nápojov je možné čerpať v miestach a časoch určených hotelom

Dieťa
so ZĽAVOU

All
Inclusive

710 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od
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Španielsko / Kanárske ostrovy / Gran Canaria

Parque Paraiso II  ***

Obsadenosť izieb
Bungalov s 1 spálňou : 11-112-111
Bungalov s 2 spálňami : 111-1112-11122-1111-11112- 
  11111

Vzdialenosť od
pláže: 300 m
letiska: 40 km
centra: 400 m 
nákupných možností: v okolí 
Ubytovanie 
Bungalov s 1 spálňou B1:  obývačka s kuchynským kútom, 
chladnička, oddelená spálňa, TV/sat., telefon, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe za popla-
tok, terasa, sušiak na  prádlo.
Bungalov s 2 spálňami B2: rovnaké vybavenie ako  bungalov s 
jednou spálňou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia s klimatizáciou a 
stropnými ventilátormi, bar, snack bar, Wi-Fi na recepcii (zadarmo) 
lekárska služba, bazén (ležadlá a slnečníky pri bazéne zadarmo), 
sprcha pri bazéne, 1 detský bazén, práčovňa. 
Pláž
Niekoľko  kilometrov dlhá, svetlá piesočnatá pláž Playa del In-
glés predchádza do  známych  piesočnatých dún Maspalomas 
dlhých cca 900 m. Vstup do mora je  pozvoľný a ležadlá a slneč-
níky sú za poplatok 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov
Stravovanie ze príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo nealko-
holických nápojov a miestnych alkoholických nápojov od 10:00 
-23:00 Možnosť čerpať v miestach a časoch určených hotelom.

Parque Paraiso II  je 3-hviezdičkový, tichý hotel v maurskom štýle, pozostávajúci 
zo 122 bungalovov v krásnej subtropickej záhrade. Hotel ponúka pekné  ubytova-
nie neďaleko pamiatok, ako sú: Botanical Park of Maspalomas (El rque Botanico 
de Maspalomas), Las Burras Beach a Palmitos Park a obchodného a zábavného 
centra Kasbah cca 300 m, Yumbo cca 1,1 km. Hotel je vhodný aj pre hendikepova-
ných klientov

2 deti
so ZĽAVOU

All
Inclusive

467 €
pri objednávke do 15. 4.  
cena už od


