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Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL,
jako jediný specialista na ostrov Sardinie již od roku 2003 nabízí nejširší nabídku zájezdů a obohacuje ji o do-
konalou znalost destinace i jednotlivých ubytovacích kapacit. Po celé roky k tomuto kouzelnému, výjimeč-
nému ostrovu utužuje lásku a šíří tuto silně nakažlivou epidemii s přiléhavým názvem „MAL DI SARDEGNA“.

Sardinie, 
ostrov s nejkrásnějšími plážemi 
a panenskou přírodou, kterému 
se náležitě přezdívá Karibik Stře-
domoří, je nejbližší exotickou 
dovolenou. Jedním z dalších 
pokladů ostrova je jedinečná 
místní kuchyně, která spolu 
s pohostinností a srdečností 
zdejších obyvatel zanechává 
v cestovatelích, kteří ji objeví, 
nezapomenutelné zážitky.

Přímé lety z Prahy
na letiště v Olbii, Algheru 
a Cagliari trvají pouhé 2 hodiny. 
I v sezóně 2018 květen – říjen 
lety 5x týdně poskytují značnou 
variabilitu délky pobytu (3, 4, 7, 
10, 11, 14 a více nocí).

Kromě stabilní nabídky
leteckých zájezdů nabízí CK 
SARDEGNA TRAVEL stále širší 
nabídku služeb dle individuálních 
požadavků svých klientů. Zá-
jezdy na míru lze také pohodlně 
sestavit on-line rezervací ze zá-
kladní nabídky, např. samostatné 
ubytování s libovolným nástu-
pem a délkou pobytu, linkové 
i low cost letenky, pronájmy aut 
a motorek, pronájmy jachet.

Webové stránky
Pro sezónu 2018 připravujeme 
zcela nové intuitivní stránky 
sardinie.cz. Nyní ještě přehled-
nější a přizpůsobené pro lepší 
orientaci. Díky tomuto kroku 
věříme, že si již vybere opravdu 

každý dovolenou přesně podle 
svých představ. 

FB Sardegna Travel Praha,
interaktivní místo, zásobované 
fotografiemi, novinkami a infor-
macemi o významných kultur-
ních událostech, umění, spole-
čenském životě, módě a všem, 
v čem je Sardinie výjimečná.
Pravidelně informujeme také 
o našich nejlepších nabídkách 
First a Last minute.  

Concept Store Sardinie
Vyberte si z pohodlí domova to 
nejlepší ze sardinské gastronomie 
v našem e-shopu na stánkách: 
conceptstoresardinie.cz

Důležité informace
Ceny uvedené v ceníku jsou na osobu/zájezd (není-li uvedeno jinak) a zahrnují již slevy FIRST MINUTE.

Ceny uvedené v katalogu jsou 
platné od 1. 11. 2017 do data 
uvedeného u jednotlivých uby-
tovacích kapacit, případně do 
vyprodání kapacity. Věk dítěte se 
rozumí nedovršený (např. do 12 
let = 11,99 let). Animační progra-
my na hotelech jsou v italském 
a anglickém jazyce. Doplňkové 
služby většinou  za příplatek.

Kompletní ceníky naleznete 
na našich webových stránkách 
sardinie.cz nebo u prodejců na 
vyžádání. 

Ceny jsou orientační. V každém 
sloupci je vždy uvedená nejlev-
nější cena v daném měsíci.
U hotelů je uvedena vždy cena 
na osobu a pobyt. U apartmánu 
za jednotku a pobyt. 

Tiskové chyby a z toho plynoucí 
změny vyhrazeny. Tyto eventu-
ální změny budou publikovány 
v případných opravách ceníku na 
webových stránkách sardinie.cz.

Na našich webových stránkách 
dále naleznete:
∞ Všeobecné smluvní podmínky 

CK SARDEGNA TRAVEL
∞ Pojistné podmínky ERV Evrop-

ské pojišťovny (zákl. pojištění 
a připojištění)

∞ Pojistku proti úpadku cestovní 
kanceláře

∞ Koncesní listinu 
CK SARDEGNA TRAVEL

∞ Certifikát ISO 9001
∞ Seznam platebních poukázek 

a podmínky pro jejich uplat-
nění při koupi zájezdu

∞ Informace o Sardinii

Pobytová taxa
V průběhu posledních let 
zavádějí některá města po-
bytovou taxu. Tato taxa není 
zahrnuta v ceně pobytu, platí 
se na místě.

SARDEGNA TRAVEL
∞ je řádně pojištěna proti úpadku 
 cestovní kanceláře ve smyslu 

zákona č. 159/1999 Sb.
∞ je držitelem certifikátu 

ISO 9001
∞ je řádným členem 

mezinárodní sítě 
The Charming Travel Network

∞ je členem Asociace cestovních 
kanceláří ČR

∞ je členem Italsko-české 
obchodní a průmyslové 
komory

Grafický návrh a tisk: Formata v.o.s. | Foto: archiv SARDEGNA TRAVEL



SARDEGNA TRAVEL

Garance 
nejnižší ceny

GARANCE

nejnižší
ceny

Svěřte realizaci své dovolené 
do rukou profesionálů! 
SARDEGNA TRAVEL je stabilní 
český touroperátor, již 15. rok 
pro Vás zajišťujeme služby 
na vysoké úrovni a za adekvát-
ní cenu. Uvítáme, pokud nás 

upozorníte na případné nižší 
ceny za srovnatelné služby, ať 
už od českých cestovních kan-
celáří, internetových portálů či 
přímo ubytovatelů, a za rele-
vantní upozornění na Vás čeká 
příjemný bonus.

Naleznete-li ubytování či letenky z naší nabídky 
za cenu nižší, než námi uvedenou, kontaktujte 
nás, rádi Vám zašleme srovnatelnou nabídku.
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100 LETENEK PRO DĚTI 
ZDARMA

Protože se snažíme přistupo-
vat vnímavě k rodinám, naší 
nejpočetnější skupině klien-
tů, a záleží nám na tom, aby 
jejich dovolená byla spokoje-
ná a bezstarostná, nabízíme 
100 letenek zdarma, které 
jsou určené pro děti mladší 
12 let.  

Podmínky pro využití této 
nabídky jsou následující:

Letenka nebo letenky zdarma 
budou poskytnuty rodinám 
s minimálně třemi členy (tře-
tím členem je dítě do 12 let). 
V případě početné rodiny 
nebo v případě, kdy půjde 
o delší pobyt, může dojít k na-
výšení počtu letenek zdarma.

Minimální doba pobytu, nutná 
pro možnost využití letenek 
zdarma, je jeden týden v uby-
tovacích zařízeních různých 
kategorií hotelů.

Tato nabídka platí 
do 31. ledna 2018 a je závislá 
na dostupnosti a na období.

Naši prodejci jsou Vám plně 
k dispozici, zodpoví Vám 
jakékoliv dotazy, pomohou 
Vám zrealizovat Vaše spe-
cifické požadavky a přiblížit 
se tak Vaší představě ideální 
dovolené.

Cestovní kancelář Sardegna Travel ani tento rok neza-
pomíná na rodiny a zdvojnásobuje svoji nabídku. 
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Hotel
Letenka pro 
1 dítě zdarma

Dítě zcela 
zdarma 

str.

COLONNA RESORT 5* do 12 let ne 10

HOTEL ABI D´ORU 5* do 3 let ano 11

PULMAN TIMI AMA SARDEGNA 5* do 12 let ano (do 14. 6. a od 9. 9.) 12

FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI 5* do 10 let ano 13

CHIA LAGUNA RESORT HOTEL LAGUNA 5* do 13 let ano 14

IS ARENAS LUXURY RESORT 5* do 6 let ano 15

RESORT & SPA LE DUNE 4* do 6 let ano 18

COLONNA GRAND HOTEL CAPO TESTA 4* do 12 let ne 20

HOTEL LACONIA 4* do 12 let ano 22

GRAND HOTEL SMERALDO BEACH 4* do 12 let ne 23

HOTEL LE PALME 4* do 12 let ano (do 15. 6. a od 4. 9.) 25

COLONNA COUNTRY & SPORTING CLUB 4* do 12 let ano 26

COLONNA BEACH HOTEL MARINELLA 4* do 12 let ne 27

HOTEL CLUB LI CUPULATTI 4* do 18 let ano (do 17. 6.) 28

HOTEL CLUB SARACENO 4* do 10 let ano 30

ARBATAX PARK RESORT HOTEL TELIS 4* do 12 let ano 31

SANT ELMO BEACH HOTEL 4* do 12 let ano 33

HOTEL CLUB SPIAGGE SAN PIETRO 4* do 14 let ano (do 10. 6. a od 16. 9.) 34

HOTEL GARDEN BEACH 4* do 14 let ano (dítě na 4. lůžku) 36

HOTE CALA CATERINA 4* do 3 let ano 37

HOTEL & RESIDENCE CORMORAN 4* do 3 let ano 38

HOTEL FLAMINGO RESORT 4* do 12 let ano 39

CHIA LAGUNA RESORT HOTEL VILLAGE 4* do 13 let ano 40

CHIA LAGUNA RESORT HOTEL BAIA 4* do 13 let ano 41

BUNGALOW CLUB VILLAGE 3* do 6 let ano 42

HOTEL CLUB CALA DELLA TORRE 3* do 14 let ano (do 10. 6.) 43

HOTEL CLUB ALTURA 3* do 16 let ano (do 10. 6.) 44

HOTEL MARE PINETA 3* do 12 let ano 45

HOTEL NEW BARCAVELA 3* do 4 let ano 46

Děti ZDARMA
Ubytování nebo letenky pro děti zdarma. 
Nabídky platné do 31. 1. 2018 nebo dle aktuální kapacity.

DĚTI ZDARMA

V případě, že máte zájem o leten-
ku pro dítě zdarma a vybrali jste si 
hotel, který tuto možnost nenabízí, 
neváhejte se obrátit na naše 
prodejce pro individuální nabidku 
na email: info@sardinie.cz.
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ALGHERO
“Bonita y bien asentada – krásné a dobře umís-
těné”, takto pojmenoval císař Karel V. město 
ALGHERO během své návštěvy v roce 1541. Toto 
město je považované za Barcelonu Itálie, mimo 
jiné kvůli jazyku, kterým se v něm hovoří – kata-
lánštině. 

Díky poloze na severozápadě Sardinie, je město 
Alghero přímo omýváno mořem, před kterým je 
chráněno antickými hradbami. Pláže s bílým, jem-
ným pískem, naleznete ukryté jen kousek od centra 
města.

Jeho bohatá historie, kultura a tradice mu umožni-
la stát se v roce 2012 desátým turisticky nejnavště-
vovanějším italským městem. 

Alghero je však mnohem více.

Pobřeží nazývané “Korálová riviéra” se svým 
krásným mořem, nabízí to nejlepší ze Sardinie. Jak 
v oblasti řemeslného umění (zejména pro věhlasný 
algherský korál), tak i proslavené langusty, které 
nechyběly na tabuli anglické královny, kdykoliv 
pořádala banket pro důležité hosty. 

Ubytovací zařízení vysoké úrovně vítají turisty z ce-
lého světa. Mezi hotely vyniká Carlos V., elegantní 
pětihvězdičkový hotel, který je nově vybaven 
nádherným wellness. 

Restaurace jsou zde na té nejvyšší úrovni. Obchody 
v historickém centru, jako například Concept 37, 
nabízí ty nejkvalitnější sardinské výrobky. Setkat se 
s nimi můžete i v restauracích. Příkladem může být 
restaurace Cecchiniho La Lepanto, podnik nabitý 
bohatou historií a tradicemi. 

Také možnosti nakupování jsou v Algheru velmi 
pestré. Od ateliérů módních návrhářů mezinárod-
ního formátu až po tradiční řemeslné krámky. 

Nechybí zde ani zábava s mnoha nočními podniky, 
které jsou zde doslova jeden vedle druhého. Přímo 
na útesu pobřežní promenády nejdete podnik 
„Riservato”, který patří k nejznámějším. Najdete 
zde i nejmodernější diskotéky, například Ruscello 
a Maden. 

Neztrácejte čas a objednejte si okouzlující dovole-
nou v této úžasné lokalitě.
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• Snídaně formou bufetu, večeře 
za příplatek formou bufetu 
nebo servírované 

•  2 restaurace, piano bar
•  Bazén s mořskou vodou vyba-

ven lehátky a slunečníky, bazén 
pro děti 

•  Za poplatek různé druhy masáží 
•  Ping pong, tenis, posilovna
•  Městská pláž s plážovým 

servisem za poplatek, možnost 
vodních sportů

Lokalita: Alghero

HOTEL CARLOS V.
*****
Tento elegantní hotel je situován pouhý 1  km jižně 
od historického centra města Alghero, kde najdete ne-
spočet obchodů, restaurací a barů otevřených v hlavní 
sezóně až do pozdních nočních hodin. Centrum je 
snadno dostupné procházkou po udržované osvětlené 
promenádě. Hotel Carlos V je vystavěný v udržované 
zahradě, v mírném kopci nad mořem a nabízí tak kou-
zelný výhled na mys Capo Caccia. U hotelu je zastávka 
městského autobusu, který jezdí do centra Alghera 
a na hlavní městskou pláž. Celkem 179 pokojů zaříze-
ných v moderním stylu je vybaveno balkonem nebo 
terasou, většina disponuje bočním výhledem na moře, 
některé přímým nebo jsou orientovány do zahrady. 
Pobyt je vhodný především pro páry.

červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD s výhledem do zahrady 25 590 40 990 25 990 41 590 28 990 47 590 25 990 41 590

3. lůžko dítě 2–3 roky STANDARD s výhledem do zahrady 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990

3. lůžko dítě 3–12 let STANDARD s výhledem do zahrady 17 990 25 590 18 590 25 990 19 590 28 990 18 590 25 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta na telefonu.

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 31 990 55 990 39 590 70 990 42 590 74 990 31 990 53 590

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC 20 990 33 590 24 990 40 590 26 590 42 990 20 990 31 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Isola Rossa

Hotel Marinedda 
Thalasso & SPA *****
Elegantní a noblesní hotel, postavený ve svahu asi 
1 km od starobylého rybářského městečka Isola Rossa 
a 80 km od letiště Olbia, je zvláště vhodný pro milovníky 
moře a wellness, pro páry, jednotlivce i rodiny s dětmi 
– jednoduše pro všechny, kdo chtějí strávit příjemnou 
dovolenou a nechat se hýčkat. Hotelová restaurace je 
vyhlášená pro svou výbornou středomořskou a regio-
nální kuchyni. Pokoje jsou rozesety v rozlehlé udržované 
zahradě, zařízeny v teplých pastelových barvách v kom-
binaci s dřevem, vždy s verandou vybavenou posezením. 
K dispozici jsou klientům 2 bazény (ten blíže k pláži je 
s mořskou vodou). Pláž s jemným pískem a pozvolným 
vstupem je vzdálená 300–500  m dle polohy pokoje. 
V okolí se nachází další malé plážičky roubené skalisky.

•  Polopenze formou bufetu v hl. 
restauraci, obědy za příplatek

•  Servírované večeře v dalších 
2 restauracích: Punta Canneddi 
s rezervací a Tramonto s rezer-
vací za příplatek (od 6 let)

• Dětské kluby 3–11 let 
(20.5.–14.9.) (6x týdně)

•  Wellness centrum za poplatek 
(6x týdně)

•  Hřiště na mini fotbal, tenis
•  Slunečníky a lehátka na pláži 

za poplatek
• Kyvadlová doprava do centra 

Isola Rossa zdarma (ve stanove-
ných časech)

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2018

ilustrační fotografie
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko JUNIOR SUITE ERICA 43 590 61 590 62 990 87 990 60 590 89 590 43 590 57 590

3. lůžko dítě 2–12 dítě JUNIOR SUITE ERICA 26 990 35 990 36 590 49 590 35 590 49 990 26 990 33 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta. 

Lokalita: Santa Teresa Gallura

Resort Valle Dell’Erica 
Thalasso & SPA *****
Resort leží na severu Sardinie naproti národnímu parku 
La Maddalena, 12 km od Santa Teresa Gallura a 55 km 
od letiště Olbia. Je s citem zasazen do místní krajiny 
a dokonale spojuje tradici, modernu a bio styl. Poloha 
na klidném místě zajišťuje hostům dokonalé soukromí. 
Resort je rozdělen na 2 hotelové části, Erica a nověj-
ší Licciola, celkem s 271 pokoji, které jsou obklopeny 
udržovaným parkem a disponuje 4 bazény (z nichž 1 pro 
děti), 5 bary a 7 restaura cemi s různým zaměřením, vždy 
však s důrazem na čerstvost a lokální suroviny. K resortu 
patří četné zátoky s maličkými plážemi, v docházkové 
vzdálenosti je krásná veřejná pláž s částí pro hotelové 
hosty. Díky rozmanitosti služeb je resort vhodný jak pro 
páry, tak rodiny s dětmi. 

• Snídaně a večeře v hl. restaura-
ci formou bufetu

• Další restaurace na rezervaci 
a některé s příplatkem

• Baby klub 2–3 roky za popla-
tek, mini klub 4–9 let zdarma, 
herny, hřiště, restaurace a kou-
tek pro přípravu jídel

•  Wellness centrum (za poplatek) 
– 4 mořské bazény, turecké 
lázně, sauna, fitness

•  Široká nabídka animací, spor-
tovních aktivit a výletů

• Lehátka a slunečníky zdarma

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2018

ilustrační fotografie
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 32 590 48 990 39 590 57 990 34 590 52 590 26 590 37 590

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 18 500 30 100 23 100 36 500 20 100 32 500 14 500 22 100

3. lůžko dospělý STANDARD 25 990 37 590 30 590 43 990 27 590 39 990 21 990 29 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

Lokalita: Porto Cervo

Colonna Resort 
*****
Resort v blízkosti malebného zálivu Cala Corallina, 3  km 
od vyhlášeného turistického městečka Porto Cervo, 
je synonymem elegance, luxusu, půvabu a exkluzivity. 
Je tvořen několika budovami s celkem 250 luxusními 
a prostornými pokoji s možností propojení. Hostům 
jsou k dispozici 2 restaurace, 2 bary, kaskádovité bazé-
ny s mořskou vodou, hydromasážní bazén a sluneční 
terasa. K resortu dále patří cvičné golfové hřiště, cen-
trum krásy, wellness centrum s posilovnou a saunou, 
soukromé nehlídané parkoviště, heliport a vlastní molo. 
Malá písečná pláž, vybavená lehátky a slunečníky, 
vklíněná do skal charakteristických pro severní Sardinii, 
je součástí hotelové zahrady. Tento hotel je ideální pro 
strávení luxusní dovolené.

• Snídaně a oběd formou bufetu, 
večeře servírované výběrem 
z menu

• Večerní piano bar
• 4x denně hotelový minibus do 

městečka Porto Cervo zdarma
• Vyhlášené golfové hřiště 

Pevero Golf Club 11 km, 
tenisový kurt 1 km

• Outdoorové aktivity: potápění, 
výlety luxusní jachtou, vrtul-
níkem, ponorkou, pronájem 
plachetnic, soukromého letadla 
(vše za poplatek)

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018

EXKLUZIVNĚ
v SARDEGNA TRAVEL
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•  Snídaně formou bufetu, večeře 
také formou bufetu (za příplatek)

•  4 restaurace, piano bar, bar 
u bazénu a v hale s terasou 
a výhledem na moře

•  Internet point v lobby, Wi-Fi 
v celém areálu hotelu 

•  Bazén s částí pro děti, mini 
klub 4–10 let

•  Hřiště na fotbálek, tenisový 
kurt, volejbal 

•  Za poplatek: kola, motorky, 
vodní sporty na pláži

•  Hotelová pláž se slunečníky 
a lehátky od 3. řady zdarma

červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD 33 990 43 990 44 590 60 990 51 590 76 590 31 590 44 590

3. lůžko dítě 2–3 roky STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dítě 3–12 let STANDARD 22 590 27 590 27 590 35 590 30 990 43 590 20 990 27 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

Lokalita: Golfo di Marinella

Hotel Abi D’oru 
*****
Tento elegantní a zcela bezbariérový hotel, obklope-
ný rozlehlými a udržovanými zahradami se nachází 
u jedné z nejkrásnějších pláží severu s jemným bělost-
ným pískem, v zálivu Golfo di Marinella. Nabízí služby 
na vysoké úrovni a svým hostům poskytuje možnost 
odpočinku, ale i zábavy. Nejbližším městem je vyhláše-
né Porto Rotondo, kam je od hotelu zajištěna kyvadlová 
doprava za poplatek. Pokoje jsou zařízeny v typickém 
sardinském stylu v teplých středomořských barvách, 
vždy s balkonem nebo terasou. Na vyžádání možnost 
nových, zrekonstruovaných pokojů. Restaurace je za-
měřená na mezinárodní a sardinskou kuchyni. V sezóně 
2017 bylo otevřeno nové wellness s řadou služeb pro 
maximální požitek z dovolené. Pobyt můžeme doporu-
čit všem věkovým kategoriím

SLEVA

25 %
do 28. 2.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko Classic Garden Side 42 590 56 990 48 990 65 590 48 990 64 990 32 590 46 990

1. a 2. lůžko Superior Garden Side 47 990 65 590 55 990 75 590 55 990 74 590 36 590 54 590

3. lůžko dítě 2–12 let Superior Garden Side ZDARMA 6 100 26 100 35 500 26 100 35 100 ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

• Snídaně a večeře formou boha-
tého bufetu

• Transfer do města Villasimius 
několikrát denně zdarma

• Bazén, brouzdaliště, dětské 
kluby a animace

• Pestrý výběr sportovních aktivit
• Wellness centrum, fitness zóna, 

jogging v zahradě
• Wi-Fi v celém areálu včetně 

pláže 
• Vláček na pláž v pravidelných 

intervalech
• Plážový servis zdarma od 3. řady

Lokalita: Villasimius

Pullman 
Timi Ama Sardegna *****
Luxusní hotel u laguny obývané růžovými plameňáky 
je umístěn uprostřed chráněné mořské oblasti Capo 
Carbonara na jihu Sardinie. Je vyhlášený pro svou vy-
nikající kuchyni, komfortní služby a krásnou bílou pláž. 
Třípatrový hotel disponuje celkem 275 pokoji s balko-
nem nebo terasou (na vyžádání možnost propojených 
pokojů, nově zrekonstruovaných pokojů nebo suite), 
3 restauracemi, lobby barem, beach barem, pool barem 
s altánky v zahradě, nočním klubem a širokým výběrem 
služeb. Snídaně i večeře probíhají formou bohatého 
bufetu v restauraci La Veranda. Restaurace I Ginepri 
u pláže nabízí lehké obědy formou ala carte za popla-
tek. Díky velkému množství aktivit všeho druhu je hotel 
vhodný jak pro dovolenou s dětmi, tak pro romantickou 
dovolenou v páru.

SLEVA

20 %
do 31. 1.  

2018

EXKLUZIVNĚ
v SARDEGNA TRAVEL
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko JUNIOR SUITE výhled do parku 36 590 59 590 51 990 98 990 59 590 103 990 34 590 44 990

3. lůžko dítě 2–10 let JUNIOR SUITE výhled 
do parku 

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Villasimius

Falkensteiner Resort Capo Boi 
*****
Dechberoucí, kompletně zrekonstruovaný resort se 
službami vysoké úrovně leží na jihovýchodním pobřeží, 
uprostřed přírodní rezervace a zároveň v zálivu obklo-
peném útesy s křišťálově čistým mořem, cca 5 km 
od živého města Villasimius s řadou restaurací, obchůdků 
a večerním životem. Je vhodný pro všechny věkové 
kategorie, ale především je zaměřen na rodiny s dětmi, 
pro něž je pobyt pohádkou. Všechny pokoje s balkonem 
nebo terasou jsou vybaveny ve středomořském stylu, 
pro rodiny se nabízejí propojené pokoje a prostorné 
suite. Hotelová restaurace okouzlí výtečnou sardinskou 
kuchyni v kombinaci s alpskými recepty a cooking show, 
večerní romantickou atmosféru na venkovní terase dopl-
ňuje živá hudba, světla svíček a úchvatný výhled na moře.

•  Snídaně a večeře formou 
bohatého bufetu

•  2 venkovní bazény a 1 pro děti, 
2 restaurace, 2 bary

•  Animační programy v hlavní 
sezóně, klub pro děti, hřiště, 
koutek pro děti a teenagery

•  Wellness, jóga, pilates, 
gymnastika, strečink, fitness, 
půjčovna kol

•  Pláž u hotelu vybavená sluneč-
níky a lehátky

SLEVA

10 %
do 31. 3.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

1. a 2. lůžko DELUXE 70 590 95 990 83 990 116 590 83 990 111 590 55 590 74 590

3. lůžko dítě 2–13 let DELUXE ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dospělý DELUXE 40 590 53 590 47 590 63 590 47 590 60 990 32 990 42 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Chia

Chia Laguna Resort 
Hotel Laguna *****
Hotel Laguna je nejluxusnější částí komplexu Chia 
Laguna Resort, který je tvořen ze 4 částí. Resort se 
nachází v jednom z nejkouzelnějších míst jižní Sardinie, 
poblíž laguny podle které je pojmenován. Hotel leží 
v rozlehlé zahradě plné středomořské vegetace, která 
je ideální pro romantické procházky květy lemovanými 
uličkami. Všech 85 elegantních pokojů hotelu Laguna 
nabízí nádherný výhled na krásy lokality Chia. Na vyžá-
dání možnost propojených pokojů nebo 2 luxusní suite 
doplňující nabídku komfortu, včetně speciálních služeb. 
Panoramatická restaurace La Terazza nabízí menu à la 
carte zaměřené na italskou kuchyni, další restaurace 
vyžadují rezervaci (některé s příplatkem). Pobyt v této 
části je ideální pro romantickou dovolenou v páru.  

•  Snídaně formou bufetu, večeře 
servírované výběrem z menu 

•  Panoramatický bazén pouze 
pro dospělé

•  Večerní představení na centrál-
ním náměstí

•  Wellness centrum 
•  Vodní sporty na pláži za poplatek
•  Privátní shuttle bus na pláž
•  VIP zóna na pláži Dune di 

Campagna. Lehátka a sluneč-
níky od 3. řady zdarma

SLEVA

25 %
do 31. 1.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko GARDEN ROOM 4 17 950 35 290 25 950 56 250 33 850 67 050 17 950 35 290

3. lůžko dítě 2–6 roky GARDEN ROOM 4 ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dítě 6–12 let GARDEN ROOM 4 9 290 17 950 13 290 28 450 17 250 33 850 9 290 17 950

Cena zahrnuje: ubytování se snídaní, služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Pineta Is Arenas

Is Arenas Luxury Resort 
*****
Tento moderní komplex se nachází v klidné části ostrova 
na západním pobřeží, přibližně 106 km od letiště Cagliari, 
pod korunami pinií v parku na rozloze 750 hektarů. Blíz-
ká města jsou Riola Sardo nebo živé Oristano s elegant-
ními nákupními třídami, kavárnami a restauracemi. Hotel 
je vybudován ve stylu tradiční sardinské architektury, ale 
všechny prostory jsou velice moderně zařízené. V hlavní 
budově s 58 pokoji se nachází i většina služeb, v zahradě 
je pak dalších 84 garden suite vhodných i pro počet-
nější rodiny. Hlavní restaurace je zaměřena na tradiční 
kuchyni, další dvě nabízejí čerstvé ryby a grilovaná masa. 
Hotel je ideální volbou pro klienty, kteří touží po klidné 
dovolené v krásné přírodě a profesionálních službách 
na vysoké úrovni. 

•  Snídaně formou bufetu, 
za příplatek servírované večeře 
výběrem z menu

•  Wellness centrum s tureckými 
lázněmi, tělocvična

•  Mini kluby od 3–14 let
•  Za poplatek: auta, elektro kola, 

exkurze, jízda na koni
•  Plážový tenis, volejbal, cvičení 

ve vodě, pilates, yoga a další
•  Pláž vybavená slunečníky 

a lehátky, plážové osušky. 
Za příplatek zóna VIP s balda-
chýny a službami navíc.

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí

1. a 2. lůžko COMFORT 21 990 34 590 22 990 35 590 25 590 42 590 20 590 30 590

3. lůžko bez rozdílu věku COMFORT 21 990 34 590 22 990 35 590 25 590 42 590 20 590 30 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Alghero

Hotel Alma di Alghero
****
Tento moderní hotel vyniká svou jedinečnou polohou 
jen pár kroků od pláže a současně nedaleko historic-
kého centra města Alghero, kde nenajdete jen muzea 
a hradby s úžasnými výhledy, jež tvoří dominantu měs-
ta, ale i nespočet obchodů, restaurací, barů a nočních 
klubů, otevřených v hlavní sezóně až do pozdních noč-
ních hodin. Všech 41 pokojů je jednoduše, ale velice 
moderně zařízeno vždy s balkonem (kromě 2 pokojů 
standard). Dominantou je bazén na střeše s panora-
matickým výhledem. Díky řadě restaurací v dostupné 
vzdálenosti tento hotel nabízí pouze snídaně. Pobyt zde 
doporučujeme především mladým párům a skupinám 
přátel, kteří míří na Sardinii za zábavou a poznáváním.

•  Snídaně formou bufetu 
•  Wi-Fi ve všech společných 

prostorách 
•  Za poplatek: masáže, půjčovna 

kol, aut, skútrů, vyjížďky na 
koních, lodní výlety

•  Zdarma: fitness, ping pong, 
bazén s hydromasáží

•  Lehátka a slunečníky na pláži 
za poplatek

SLEVA

10 %
do 21. 12.  

2017
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC 27 590 49 590 33 990 57 590 38 590 67 590 27 590 48 590

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC 18 990 29 990 22 590 33 990 19 590 33 990 18 990 29 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Alghero

Hotel Punta Negra 
****
Tento příjemný hotel vystavěný ve středomořském stylu 
je situován přímo u nádherné pláže, v piniovém háji, 
který je typický pro celé pobřeží nazývané Korálová 
riviéra. Z hotelu je krásný výhled na záliv s panorama-
tem historického centra města Alghero, kam lze dojet 
autobusem. Hotel nabízí celkem 86 útulných pokojů, 
včetně 2 rodinných a 1 suite. Všechny pokoje jsou vyba-
veny balkonem nebo terasou s výhledem do piniového 
háje nebo na moře. Nová restaurace La Luna, otevřená 
pouze večer, se pyšní výbornou italskou kuchyní s pří-
davkem typických katalánských a sardinských specialit 
založených na rybách a mase. Díky bohaté nabídce 
sportovní aktivit a blízkosti města, doporučujeme hotel 
především párům, ke strávení příjemné aktivní dovolené.

•  Snídaně formou bufetu, za 
příplatek servírované večeře

•  2 restaurace, bar, snack bar, 
venkovní nehlídané parkoviště

•  2 bazény s mořskou vodou 
vybavené lehátky a slunečníky, 
vířivá vana

• 3 km od hotelu škola plachtění, 
projížďky na koních, potá-
pěčské centrum, půjčovna 
horských kol

• Wi-Fi zdarma 
•  Malé dětské hřiště, bazén pro 

děti, hlídaní dětí za poplatek
•  Pláž. servis zdarma  (15. 6.–30. 9.)

SLEVA

10 %
do 28. 2.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze s nápoji 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 26 590 41 990 31 590 53 590 34 990 58 590 26 590 42 590

3. lůžko dítě 2–6 let STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí s nápoji, služby delegáta na telefonu. 

Lokalita: Badesi – Golfo dell’Asinara

Resort & SPA Le Dune 
****
Hotelový komplex leží na severu Sardinie v zálivu Golfo 
dell’Asinara, 2 km od města Badesi a 80 km od letiště 
Olbia. Jedná se o jeden z nejkomplexnějších hotelo-
vých resortů na Sardinii rozprostírající se na rozloze 
280 hektarů v bujné středomořské vegetaci, jeho sou-
částí je wellness centrum, 10 restaurací (z nichž 1 pro 
děti), 6 bazénů (z nichž 1 pro děti), 6 barů, dětská hřiště 
a bohaté sportovní a kulturní vyžití. Skládá se z 5 ho-
telových částí, z nichž většina je „rájem pro rodiny 
s dětmi“ díky četným rodinným pokojům a řadě služeb 
pro nejmenší. Všechny pokoje jsou vybaveny balkonem 
nebo terasou. Nádherná osmikilometrová pláž s bílým, 
jemným pískem je od hotelu oddělena nefrekventova-
nou komunikací, pro větší komfort hostů je zajištěna 
kyvadlová doprava vláčkem. 

•  Polopenze formou bufetu 
včetně vody a vína(některé 
restaurace s rezervací, za 
příplatek), obědy za příplatek

•  4 recepce, amfiteátr s každo-
denním animačním programem

•  Lukostřelba, aerobik, tenisové 
kurty, hřiště na mini fotbal, 
basketbal, plážový volejbal

•  Baby klub 2–3 roky, kluby 
od 4–17 let zdarma 

•  Na pláži: slunečník a 2 lehátka 
/ pokoj od 3. řady zdarma

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2018

ilustrační fotografie
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 26 590 33 590 32 590 42 590 33 590 44 590 26 990 35 590

1. a 2. lůžko SUPERIOR 28 590 35 590 35 590 45 990 35 990 47 990 28 590 37 990

3. lůžko dítě 2–6 let SUPERIOR 19 590 22 990 22 990 28 590 23 590 29 590 19 590 23 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta na telefonu. 

Lokalita: Isola Rossa

Hotel Relax Torreruja 
Thalasso & SPA **** Superior
Romantický hotel s panoramatickou pozicí se nachází 
v zálivu Golfo dell’Asinara na severu Sardinie v těsné 
blízkosti centra rybářské vesničky Isola Rossa s večerními 
trhy a živou hudbou, 80 km od letiště Olbia. Jedná se 
o velmi romantický hotel ideální pro strávení odpočin-
kové dovolené v páru nebo pro svatební cesty. Nabízí 
celkem 124 pokojů zařízených v typickém středo-
mořském stylu a s verandou vybavenou posezením. 
Snídaně i večeře se konají v restaurací Tramonto Rosso 
na panoramatické terase s krásným výhledem. Pro ještě 
romantičtější chvíle lze rezervovat servírovanou večeři za 
příplatek v restauraci Sotto le Stelle. V baru „Nord Ovest“ 
u bazénu s  mořskou vodou je možnost lehkého oběda. 
Krásná dlouhá městská pláž s nabídkou vodních sportů 
je vzdálená 200 m.

• Snídaně a večeře formou bufe-
tu, cooking show.

•  Večerní piano bar a vystoupení
•  Wi-Fi u recepce, bazénu, baru
• Za poplatek 6x týdně v odpo-

ledních hodinách: Wellness 
centrum, fitness, sauna, 
turecké lázně 

•  Externí služby v blízkosti hote-
lu: potápění a tenis

•  Opalovací mola na útesech, 
lehátka a slunečníky na pláži 
za poplatek

•  200 m od hotelu večerní trhy 
a bary s živou hudbou

SLEVA

15%
do 31. 1.  

2018

ilustrační fotografie
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Lokalita: Capo Testa

Colonna Grand 
Hotel Capo Testa ****
Hotel vsazený do typické středomořské přírody leží přímo 
u bílé písečné pláže na výběžku u poloostrova Capo 
Testa, necelé 3 km od centra přístavního města Santa 
Teresa Gallura, odkud vyplouvají trajekty na ostrov Korsika. 
Do městečka vozí hosty 4x denně hotelový minibus 
zdarma. Jedná se o klidný menší hotel s vyhlášenou ku-
chyní, vhodný pro strávení odpočinkové dovolené v těsné 
blízkosti panenské přírody. Celkem 128 komfortně vyba-
vených pokojů je zařízeno v sardinském stylu a převážná 
většina z nich disponuje bočním nebo přímým výhledem 
na moře. Dominantou hotelu jsou kaskádovité bazény 
o ploše 1 000 m2 s hydromasáží. Především pro svou 
jedinečnou polohu přímo u pláže je hotel velmi oblíbený 
a žádaný. S rezervací pobytu doporučujeme neotálet.

•  Snídaně formou bufetu, za 
příplatek obědy formou lehké-
ho bufetu u bazénu a večeře 
servírované výběrem z menu

•  Masáže, fitness, mini klub 
(5–12 let)

•  V blízkosti hotelu škola kitesur-
fingu, značené turistické trasy

•  Za poplatek: rybolov na 
volném moři, lekce jízdy na 
plachetnici, výlety na horských 
kolech

•  Slunečníky a lehátka na pláži 
zdarma

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018

červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 25 990 37 590 36 590 47 590 32 590 43 590 25 990 32 590

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC 14 100 22 100 21 500 29 100 18 500 26 100 14 100 18 500

3. lůžko dospělý CLASSIC 21 590 29 590 28 990 36 590 25 990 33 590 21 590 25 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

EXKLUZIVNĚ
v SARDEGNA TRAVEL
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Lokalita: Cannigione

Resort Cala di Falco 
**** Superior
Resort je situovaný v severovýchodní části Sardinie, jen 
100 m od živého centra městečka Cannigione s turis-
tickým přístavem a množstvím obchodů a restaurací. 
Vyznačuje se rafinovanými architektonickými detaily 
s využitím přírodního kamene a ručních řezeb a pečlivě 
udržovanou zahradou. Nabízí 105 pokojů zařízených 
v sardinském stylu s využitím architektonických prvků 
a materiálů typických pro oblast Costa Smeralda. Restau-
race, která se nachází u bazénu, je zaměřena na místní 
a středomořskou kuchyni. Veřejná pláž je vzdálená jen 
pár metrů od bazénu přes silnici. Na další krásnou píseč-
nou pláž Mannena je zajištěna kyvadlová doprava nebo 
lze podniknout výlet člunem na nádherné okolní pláže. 
Pobyt zde je ideální pro všechny věkové kategorie.

•  Snídaně i večeře formou 
bufetu v restauraci La Poiana. 
Servírované večeře za příplatek 
v restauraci La Terrazza (nutná 
rezervace) nebo pizzeria-gril 

•  Snack bar u bazénu, piano bar 
•  Wi-Fi u recepce, bazénu, baru 
•  Mini klub 3–11 let 

(20. 5.–14. 9.), dětské hřiště
•  Tenisový kurt, plážový volejbal
•  Za poplatek v blízkosti potápěč-

ská centra, sportovní rybolov, 
škola plachtění, jízda na koních

• Plážový servis zdarma

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2018

ilustrační fotografie

červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 28 590 36 990 36 590 47 590 61 590 50 990 28 590 36 590

1. a 2. lůžko DELUXE 29 590 38 590 38 590 50 590 65 590 54 590 29 590 38 590

3. lůžko dítě 2–6 let DELUXE 19 990 24 590 24 590 30 590 37 990 32 590 19 990 24 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze s nápoji 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 21 590 28 590 24 990 30 990 22 990 32 590 17 990 22 990

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 15 590 19 590 17 590 20 590 16 590 21 590 13 990 16 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí s nápoji, služby delegáta.

Lokalita: Cannigione

Hotel Laconia 
****
Příjemný hotel s celkovou kapacitou 165 pokojů se 
nachází v blízkosti pláže a pouhé 2 km od centra živého 
a vyhledávaného městečka Cannigione s nákupními 
možnostmi, četnými bary a restauracemi. Je koncipo-
ván tak, aby plně vyhovoval rodinám s dětmi. Nabízí 
řadu sportovních aktivit v rámci animací v hlavní sezóně 
a večerní piano bar s živou hudbou. Pokoje umístěné 
v hlavní a několika dalších budovách v zahradě jsou 
jednoduše, ale vkusně laděny do místního stylu, mají 
balkon nebo terásku. Na vyžádání možnost rodinných 
suite. Nádherná písečná pláž Spiaggia Bianca je dosa-
žitelná mini vláčkem. Další pláže, které stojí za zmínku, 
jsou Barca Bruciata a Tancamanna. Pobyt je vhodný pro 
rodiny s dětmi a páry, vyhledávající aktivnější dovolenou.

•  Snídaně, obědy i večeře 
formou bufetu včetně nápojů 
(voda a víno)

•  Víceúčelové sportovní hřiště, 
plážový volejbal, petang

•  Potápěčská centra
•  Mini a junior klub, dětské hřiště
•  Pláž u hotelu s lehátky a slu-

nečníky za poplatek
•  Mini vláček na pláž Spiaggia 

Bianca a plážový servis za 
poplatek

SLEVA

15 %
do 31. 3.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 29590 38590 34990 45590 34990 45590 24590 30590

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 16100 22500 20100 27500 20100 27500 13100 17100

3. lůžko dospělý STANDARD 23590 29990 27590 34990 27590 34990 20590 24590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

Lokalita: Baja Sardinia

Grand Hotel 
Smeraldo Beach ****
Tento decentní a elegantně zařízený hotel je jedineč-
ný svou polohou. Je postaven jen pár kroků od moře 
s krásnou písečnou plážičkou roubenou skalisky. Moře 
je zde ideální pro milovníky šnorchlování. Bohatá 
zeleň, monumentální žulová skaliska a dominantní 
kaskádovité bazény navozují velmi klidnou atmosfé-
ru, pocit soukromí a vybízí ke strávení odpočinkové 
dovolené. Zároveň však mohou klienti kdykoliv vyrazit 
za zábavou do centra živého městečka Baja Sardinia, 
kde najdou bary, restaurace, obchůdky, diskotéky, te-
nisové kurty, aquapark a půjčovnu skútrů. Dostupnost 
vyhlášeného městečka Porto Cervo je již jen třešnič-
kou na dortu. Hotel je vhodný především pro páry 
a rodiny s velkými dětmi.

•  Snídaně formou bufetu, obědy 
a večeře servírované výběrem 
z menu v hlavní restauraci; 
v rámci polopenze možnost 
volby obědů nebo večeří

•  Menší pláž s barem přímo před 
hotelem vybavená lehátky 
a slunečníky zdarma

•  2 restaurace, večerní piano bar, 
4 bazény, brouzdaliště, fitness

•  Na veřejné písečné pláži v cen-
tru letoviska nabídka vodních 
sportů, půjčovna šlapadel

SLEVA

15 %
do 28. 2.  

2018

EXKLUZIVNĚ
v SARDEGNA TRAVEL
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•  Snídaně formou bufetu, 
servírované večeře výběrem 
z menu v restauraci La Terazza 
s panoramatickým výhledem 
na moře

•  Snack bar u bazénu, American 
bar, piano bar 

•  Wi-Fi v hotelové hale
•  Horská kola a ping pong zdarma
•  Tenisové kurty v hotelu Porto 

Piccolo (600 m), Pevero Golf 
Club (14 km), potápěčské cen-
trum (400 m), turistický přístav 
(2 km), zdravotnické služby (6  km)

červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC v Residenci 35 990 47 590 41 990 55 990 41 590 55 590 32 990 42 590

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC v Residenci 30 990 39 990 35 590 46 990 35 590 46 590 28 590 35 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Baja Sardinia

Hotel La Bisaccia
****
Oblíbený a již v zimních měsících téměř vyprodaný 
hotel, vystavený přímo u pláže v rozlehlé zahradě 
o rozloze 50 hektarů, se nachází na severovýchodním 
pobřeží Sardinie, přibližně 300 m od centra městeč-
ka Baja Sardinia s řadou restaurací, barů a nákupních 
možností. Hotel je zařízen v okouzlujícím typickém 
sardinském stylu. Celkem 110 pokojů s terasou nebo 
balkonem se dělí na centrální část, přiléhající residenci 
a novější pokoje Nelson Lodge, poskytující soukromí 
zejména párům. Hotelovým hostům je k dispozici pa-
noramatický bazén s mořskou vodou, hotelová písečná 
pláž a malé zátoky vybavené slunečníky a lehátky. 
Ubytování doporučujeme především párům toužícím 
po klidné romantické dovolené v blízkosti městečka 
a noční zábavě.

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018



25

červen od červenec od srpen od září od

plná penze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 34 590 45 590 44 590 60 590 43 590 58 990 30 590 39 590

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC ZDARMA ZDARMA 27 590 35 590 26 990 34 590 ZDARMA ZDARMA

4. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC 22 590 2 990 27 590 35 590 26 990 34 590 20 590 24 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Porto Cervo

Hotel Le Palme 
****
Jedinečný a velmi originální hotel s celkovou kapacitou 
92 pokojů se nachází pouhé 3 km od centra vyhláše-
ného střediska Porto Cervo, v samém srdci Smaragdo-
vého pobřeží a jen pár kroků od moře. Středomořská 
vegetace, kouzelné kanály připomínající romantickou 
atmosféru malých Benátek, vydařené mozaiky pocháze-
jící z různých středomořských kultur, elegance a vytří-
benost stylů dělají tento hotel jedním z velmi žádaných 
v této oblasti. Romantickou atmosféru podtrhuje členitý 
bazén s mořskou vodou. Prostorné a komfortní pokoje 
disponují většinou balkonem nebo terasou. Hlavní 
restaurace Romantic se pyšní vyhlášenou kuchyní 
zaměřenou na středomořskou a mezinárodní kuchyni. 
Za příplatek je možné využít dalších restaurací hotelu. 

•  Snídaně a obědy formou bufe-
tu, večeře servírované výběrem 
z menu

•  Za poplatek: sauna, turecké láz-
ně, vířivka, masáže a kadeřník

•  Piano bar, american bar
•  Wi-Fi v celém hotelu
•  Bazén pro děti, mini klub 

(4–12 let)
•  Kyvadlová doprava do letovisek 

Porto Cervo a Baja Sardinia 
zdarma

•  Hotelová pláž vybavená lehát-
ky a slunečníky zdarma

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 23 590 31 590 27 590 38 590 27 590 38 590 22 590 30 590

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dosp CLASSIC 19 590 25 590 22 590 30 590 22 590 30 590 18 990 24 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

Lokalita: Porto Cervo

Colonna Country 
& Sporting Club ****
Komfortní hotel leží přímo v srdci vyhlášeného Sma-
ragdového pobřeží na soukromém pozemku o rozloze 
60 hektarů a 2 km od centra proslulého letoviska Porto 
Cervo. Přímořská oblast Porto Cervo Marina je vzdálená 
cca 800 m. Celý resort je tvořen jednotlivými nízkými 
domky a veškeré vnitřní prostory jsou klimatizované. 
Hlavní budova a všech 106 pokojů zařízených v sardin-
ském stylu je situováno v rozlehlé udržované zahradě.  
Restaurace se nachází na centrálním náměstíčku, kde 
jsou soustředěny hlavní služby. Hotel nabízí široké 
sportovní vyžití. Je ideální volbou jak pro rodiny s dět-
mi, pro které je zde dostatečné zázemí, tak pro páry 
vyhledávající aktivní dovolenou.

• Snídaně formou bufetu; za 
příplatek obědy formou bufetu 
nebo servírované večeře výbě-
rem z menu

• Bazén s vířivkou, bazén s částí 
pro děti, mini club (5–12 let)

• 2 víceúčelová hřiště, posilovna
• Pevero Golf Club (8 km), jízdár-

na s hřištěm pro pólo (14 km)
• Nejbližší pláž Cala Granu 

(500 m); na pláže Grande 
a Piccolo Pevero (3 km) zajiště-
na kyvadlová doprava zdarma; 
plážový servis za poplatek

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018

EXKLUZIVNĚ
v SARDEGNA TRAVEL
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 23 990 33 590 28 590 39 990 29 590 45 990 21 990 29 590

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 12 500 19 100 15 500 24 100 16 500 28 100 11 100 16 100

3. lůžko dospěly STANDARD 19 990 26 590 22 990 31 590 23 990 35 590 18 590 23 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

Lokalita: Golfo di Marinella

Colonna Beach Hotel Marinella
****
Menší, klidný hotel s celkovou kapacitou 86 pokojů 
se pyšní ideální polohou u známého pobřeží Costa 
Smeralda na severu Sardinie, pouhých 15 km od letiště 
Olbia, 5 km od přístavu Porto Rotondo – města celebrit 
a 300 m od turistického přístavu Punta Marana. Pláž 
„Spiaggia di Marinella“ vzdálená 300 m od hotelu, na 
kterou vede pěší stezka parkem, patří mezi jednu z nej-
krásnějších pláží severu a vyznačuje se bělostným pís-
kem a pozvolným vstupem do moře. Veškeré prostory 
hotelu jsou vybaveny v charakteristickém sardinském 
stylu. Kuchyně je zaměřená především na typické místní 
speciality. Pobyt je ideální především pro páry. Ke zpes-
tření dovolené doporučujeme pronájem vozu.

• Snídaně formou bufetu; 
za příplatek obědy a večeře 
servírované výběrem z menu 

• Tenis Club Colonna se 2 osvět-
lenými hřišti (za poplatek)

• Potápěčské centrum, proná-
jem lodí a gumových člunů 
v přístavu 

• Večerní piano bar 
• 18 jamkové hřiště Pevero Golf 

Club (20 km)
• Polohovací křesílka na pláži, le-

hátka a slunečníky za poplatek

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018
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•  Stravování formou all inclusive, 
za příplatek hard all inclusive 
(vše bufetovou formou)

•  Restaurace zaměřená na ital-
skou a sardinskou kuchyni

•  Denní i večerní animace v am-
fiteátru, mini a junior klub

•  3 tenisové kurty, hřiště na fot-
bálek, košíkovou, dětské hřiště, 
plážový tenis, bazén s částí pro 
děti

•  Na hotelové pláži slunečník se 
2 lehátky na pokoj od 3. řady 
zdarma

červen od červenec od srpen od září od

all inclusive 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 22 990 28 590 29 590 38 590 30 990 41 990 23 990 30 590

3. lůžko dítě 2–18 let CLASSIC ZDARMA ZDARMA 16 590 18 990 16 590 19 990 11 990 13 990

4. lůžko dítě 2–18 let CLASSIC 17 990 21 590 21 990 27 590 22 590 29 590 18 590 22 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s all inclusive, služby delegáta.

Lokalita: Budoni

Hotel Club Li Cupulatti 
****
Hotelový komplex je situován jen pár kroků od krásné 
písečné pláže v parku o rozloze 6 hektarů na severo-
východním pobřeží, 2,5 km od centra živého měs-
tečka Budoni s bary, restauracemi a obchody a 10 km 
od oblíbeného San Teodora. Celý areál působí otevřeně 
a vzdušně a svou širokou nabídkou služeb uspoko-
jí klienty všech věkových kategorií i přesto, že tento 
hotel pro bohatý animační program doporučujeme 
především rodinám s dětmi. Ubytování je tvořeno 
samostatnými bloky jednopatrových řadových vilek, 
obklopených bohatou místní vegetací. Dvoulůžkové 
pokoje jsou soustředěny v novější patrové budově nej-
dále od moře, v blízkosti restaurace a služeb. Všechny 
pokoje mají balkon nebo terasu.

SLEVA

25 %
do 31. 12.  

2017
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC výhled do zahrady 28 990 36 590 30 990 39 990 31 990 40 590 27 990 36 590

3. lůžko dítě 3–12 let CLASSIC výhled do zahrady 23 590 28 990 24 990 30 990 25 590 31 590 22 990 28 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Arbatax

Hotel La Bitta
****
Menší útulný hotel La Bitta s celkovou kapacitou 
63 pokojů si své hosty podmaní kouzelnou atmosférou 
a polohou přímo nad pláží v zátoce Baia di Porto Frailis, 
na okraji městečka Arbatax, jehož centrum je vzdálené 
2 km. Každý pokoj je zařízen velmi vkusně a elegantně, 
se smyslem pro detail – ručně malované obklady, jem-
né textilie a příjemné pastelové barvy vytváří útulnou 
atmosféru. Restaurace hotelu je zaměřená na kreativní 
kuchyni kombinující mezinárodní pokrmy se sardinskou 
tradicí. Dva večery v týdnu jsou pořádány tematické 
večeře. Pro zpestření pobytu mohou klienti navštívit 
hotelové wellness centrum s panoramatickým výhle-
dem na moře. Hotel doporučujeme milovníkům ničím 
nerušené, romantické dovolené plné odpočinku. 

•  Snídaně formou bufetu, 
servírované večeře výběrem 
z menu

•  3 restaurace, bar u bazénu, 
večerní piano bar, lounge bar 
s večerní hudební produkcí

•  Wi-Fi ve všech prostorách 
hotelu vč. pokojů zdarma

•  Kongresové služby, wellness 
centrum – veškeré procedury 
za poplatek 

•  Lehátka a slunečníky na hote-
lové pláží od 2 řady zdarma

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

plná penze s nápoji 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko BASIC 26 990 36 590 38 590 49 990 34 990 53 590 26 590 33 590

3. lůžko dítě 2–10 let BASIC ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

4. lůžko dítě 2–16 let BASIC 18 590 23 590 24 590 30 590 22 590 31 990 18 590 21 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s plnou penzí s nápoji, služby delegáta na telefonu. 

Lokalita: Arbatax

Hotel Club Saraceno 
****
Našimi klienty velmi dobře hodnocený klubový hotel 
se nachází na východním pobřeží Sardinie v zátoce 
San Gemiliano v kraji Ogliastra, asi 140 km od letiště 
v Cagliari. Rybářské městečko Arbatax dosažitelné 
pěšky nebo místní autobusovou linkou, s přístavem, 
bary a restauracemi je vzdáleno cca 1,5 km. Hlavní 
služby hotelu jsou soustředěny v blízkosti pláže a nad 
nimi se v rozlehlé pečlivě udržované zahradě v mírném 
svahu nachází ubytovací část – pokoje v přízemních 
nebo patrových řadových vilkách. Díky prostorným 
pokojům, pláži s pozvolným vstupem a široké nabídce 
animací a sportovního vyžití je ideální především pro 
rodiny s dětmi. Hotel je také oblíben pro svou výbornou 
středomořskou kuchyni. 1x týdně je v hotelu pořádán 
tematický večer.

•  Snídaně, obědy i večeře formou 
bohatého bufetu včetně nápojů

•  Pro děti: kojenecký koutek, 
bazén, brouzdaliště, animační 
programy, mini klub a diskotéka

•  Kolektivní kurzy windsurfingu, 
kánoe, aerobik, mini fotbal, 
plážový volejbal a další

•  Večerní živá hudba, tematické 
hudební produkce, folklórní 
večery

•  Za poplatek: potápěčské cent-
rum, vodní lyžování, atd.

• Slunečník a 2 lehátka/pokoj od 
3. řady zdarma

SLEVA

20 %
do 31. 3.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

all inclusive 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 25 990 33 990 32 590 44 990 31 990 42 590 25 990 32 990

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 18 590 22 590 21 590 27 590 20 990 26 590 18 590 21 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s all inclusive, služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Arbatax

Arbatax Park Resort 
Hotel Telis ****
Resort klubového typu se nachází na východním pobřeží 
ostrova, asi 146 km od letiště v Cagliari a 3 km od měs-
ta Arbatax, v mírně svažité 60hektarové středomořské 
zahradě u členitého pobřeží s množstvím menších pláží. 
Je to jeden z nejrozsáhlejších turistických resortů na ost-
rově, skládá se z 6 hotelových částí, ke kterým patří 
ještě obora Bellavista s typickou flórou a faunou a dále 
moderní wellness centrum s 10 bazény. Telis je jednou 
z větších a komplexně vybavených částí resortu. Jedno-
duše vybavené pokoje jsou situovány v nízkých dom-
cích ve vzrostlé zeleni s centrální restaurací, bazénem 
a službami. Resortem stále projíždějí 2 minibusy, kterými 
je možné si zkrátit cestu areálem. Pobyt je ideální volbou 
pro rodiny s dětmi, pro které je i přizpůsoben. 

•  All inclusive formou bufetu 
v centrální restauraci a baru

• K dispozici 6 dalších restaurací, 
7 barů, 6 bazénů

• Pro děti restaurace, 2 bazény, 
dětský koutek a 3 kluby 

• 2 amfiteátry, 5 tenisových kur-
tů, hřiště na fotbálek, 2 kurty 
na squash, aj. 

• Animační a sportovní progra-
my po celý den

• Slunečníky a lehátka na ho-
telové pláží do vyčerpání 
kapacity

SLEVA

25 %
do 28. 2.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD 20 590 27 590 30 990 39 590 28 590 42 590 20 590 24 990

3. lůžko dítě 2–3 roky STANDARD 15 590 18 990 20 590 24 990 19 590 26 590 16 590 18 590

3. lůžko bez rozdílu věku STANDARD 17 590 22 590 24 590 30 990 22 990 32 990 18 590 20 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Marina di Cardedu

Hotel Corte Bianca
****
Tento menší hotel se nachází na velice klidném místě, 
obklopený panenskou přírodou a v blízkosti krásné, 
dlouhé pláže. Nejbližším městečkem je Cardedu vzdá-
lené 4 km. Díky investici nových majitelů prochází hotel 
pro nadcházející sezónu 2018 rekonstrukcí, zaměřenou 
především na restauraci a pokoje. Všech 53 pokojů bude 
zařízeno ve světlejších barvách v kombinaci s dřevem 
a kapacita bude navýšena o dalších 21 pokojů pro nároč-
nější klienty. Kuchyně hotelu bude zaměřená na využití 
místních a bio produktů. V době oběda lze navštívit 
plážový Beach Grill Restaurant (vše za poplatek). Pro 
zpestření pobytu hotel nabízí sportovní animace a ve-
černí představení. Hotel doporučujeme rodinám s dětmi 
a klientům, kteří touží po odpočinku. 

•  Snídaně formou bufetu, za 
příplatek servírované večeře 
výběrem z menu

•  Restaurace Beach Grill 
•  Wi-Fi zdarma ve společných 

prostorách
•  Bazén, půjčovna kol a aut 
•  Venkovní fitness, masáže
•  Dětský koutek, sportovní ani-

mace a večerní představení
•  Plážový servis zdarma 

od 3. řady

NOVINKA

SLEVA

20 %
do 31. 3.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

plná penze s nápoji/ all inclusive 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD 27 590 39 590 36 990 48 590 33 990 42 590 23 990 32 990

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dospělý STANDARD 22 590 30 590 28 990 36 990 26 990 32 590 19 990 25 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s plnou penzí s nápoji 
(all inclusive pro termíny do 22.6. a od 1. 9. 2018), služby delegáta.

Lokalita: Sant’Elmo – Castiadas

Sant’Elmo Beach Hotel
****
Komplex klubového typu se nachází v jedné z neja-
traktivnějších lokalit na jihovýchodním pobřeží, jen 
5 km od letoviska Costa Rei a 11 km od tradičního 
městečka Villasimius s nákupními možnostmi, řadou 
barů, restaurací a společenským životem. Velmi dobře 
hodnocený hotel je ideální volbou pro všechny, kdo 
hledají kombinaci odpočinku a zábavy. Resort je tvořen 
centrální částí se službami a pokoji junior suite v 1. pat-
ře se společnou terasou (na vyžádání), v jejichž blízkosti 
se nacházejí mezonetové pokoje family a skupinami 
bungalovů v zahradě s pokoji Standard vybavenými 
teráskou s posezením. Hotelová pláž s pozvolným vstu-
pem je snadno dosažitelná pěší procházkou, pro více 
soukromí jsou v jejím okolí i četné zátoky kryté skalami.

•  Snídaně, obědy a večere formou 
bufetu s nápoji voda a víno

•  Restaurace, 2 bary, Wi-Fi v loby 
zdarma

•  Bazén, dětské hřiště, víceúče-
lové hřiště, 2 tenisové kurty 

•  Animační programy pro děti 
i dospělé; vodní sporty na pláži 
za poplatek

•  1 slunečník a 2 lehátka 
na pokoj od 3. řady zdarma 
do vyčerpání kapacity

SLEVA

10 %
do 31. 3.  

2018
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Lokalita: Castiadas

Hotel Club Spiagge San Pietro
****
Moderní klubový hotel s rozlehlou zahradou se nachází 
na jihovýchodním pobřeží, 11 km od vyhledávané-
ho a velmi oblíbeného města Villasimius s bohatým 
denním i nočním životem a pouhých 6 km od rušněj-
šího letoviska Costa Rei. Mezi našimi klienty právem 
patří k nejlépe hodnoceným hotelům s nabídkou all 
inclusive. V patrových vilkách se nachází 114 jednoduše 
a vkusně zařízených pokojů (v přízemí s patiem, v patře 
s balkonem). Na vyžádání jsou k dispozici 2 rodinné po-
koje a prostornější junior suite. Bohaté animace a spor-
tovní aktivity jistě potěší všechny věkové kategorie. 
Na vyžádání možnost masáží a kosmetických procedur.

• Stravování formou polopenze 
s nápoji nebo all inclusive, za 
příplatek hard all inclusive (vše 
formou bufetu)

• Animace, mini a junior klub 
(v italštině), bazén a 2. menší 
pro děti

• Za poplatek: pronájem kol, 
nafukovacích člunů, šlapadel, 
windsurfing, kánoe, potápění, 
projížďky na koních 

• Písečná pláž 300 m od centrální 
budovy, slunečník se 2 lehátky 
na pokoj od 3. řady zdarma

SLEVA

20 %
do 31. 12.  

2017

červen od červenec od srpen od září od

polopenze s nápoji 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 24 590 34 990 35 990 46 990 33 990 43 590 24 590 32 590

3. lůžko dítě 2–14 let CLASSIC ZDARMA 15 990 18 590 21 590 17 590 20 590 ZDARMA 12 990

3. lůžko dospělý CLASSIC 21 590 29 990 30 990 39 990 29 590 36 990 21 590 27 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí s nápoji, služby delegáta.
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• Snídaně, obědy i večeře formou 
bufetu

• Americký bar, beach bar, well-
ness, kongresový sál

• Wi-Fi ve společných prostorách 
zdarma 

• Mini fotbal, tenisový kurt, 
petang, mini fitness, plážový 
volejbal

• Půjčovna kol, potápěčské 
centrum, pronájem katamaránů 
a vodní sporty za poplatek

• Na hotelové pláži 1 slunečník 
a 2 lehátka na pokoj od 3. řady 
zdarma

červen od červenec od srpen od září od

plná penze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko dospělý CLASSIC 30 590 46 590 40 590 58 590 40 990 52 990 29 590 37 590

3. lůžko dítě 2–8 let CLASSIC 16 590 18 590 16 590 18 590  16 590 18 590 16 590 18 590

3. lůžko dítě 8–13 let CLASSIC 18 590 21 590 18 590 21 590 18 590 21 590 18 590 21 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, tranasfery, ubytování s plnou penzí, služby delegáta.

Lokalita: Castiadas

Villas Resort 
****
Moderní designový hotel se rozprostírá v jihovýchod-
ní části Sardinie v krásné, pečlivě udržované zahradě, 
pouhých 1,5 km od malého rušného letoviska Costa Rei 
a 15 km od vyhledávaného města Villasimius. V ce-
lém areálu panuje velmi decentní a klidná atmosféra. 
Na nádhernou hotelovou pláž, která byla zařazena mezi 
5 nejkrásnějších na světě, je zajištěna kyvadlová doprava 
elegantním golfovým vozíkem, který pendluje mezi plá-
žovým barem a centrální částí s bazénem, jehož součástí 
je i brouzdaliště pro děti. V parku u pláže jsou soustře-
děny animace pro děti a večery zpříjemňuje piano bar. 
Kuchyně je zaměřená na místní a mezinárodní kuchyni. 
Pobyt je ideální dovolenou s wellness a relaxací, pro 
jednotlivce, páry i rodiny s dětmi.

SLEVA

25 %
do 31. 1.  

2018



36

červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko dospělý CLASSIC 29 590 37 990 33 590 47 590 34 590 43 990 24 990 30 990

3. lůžko dítě 2–14 let CLASSIC 19 990 24 590 21 990 28 990 22 590 27 590 17 590 20 990

4. lůžko dítě 2–14 let CLASSIC ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Castiadas

Hotel Garden Beach 
****
V klidné části jihovýchodní Sardinie, u bílé písečné pláže 
6 km od Costa Rei a 10 km od živého městečka Villasimi-
us, najdete hotel, jenž se vyznačuje krásnou, rozlehlou 
a pečlivě udržovanou zahradou, podle níž byl i pojme-
nován. Jeho další chloubou je obrovský bazén o rozloze 
2000 m2 a dlouhá písečná pláž rozprostírající se v těsné 
blízkosti hotelové zahrady. Menší, útulné pokoje zařízené 
v sardinském stylu jsou situovány v zahradě, v přízemních 
domcích obklopených pestrými květinami. Romantické 
prostředí hotelu je jako stvořené k organizování četných 
svateb, ke svatební cestě a díky bohatému zázemí a ši-
roké nabídce animací a sportovních aktivit pro všechny 
věkové kategorie. 

•  Restaurace La Bahia: snídaně, 
obědy i večeře formou bufetu 

•  Sunset Lunge na pláži pro po-
koje Prestige: snídaně i večeře 
servírované výběrem z menu 

• Dětský bazén, koutek pro pří-
pravu jídel nejmenším, mini a ju-
nior klub, animační programy

•  Fitness, tenisové kurty, hřiště 
na fotbálek, plážový volejbal

•  Půjčovna horských kol, vodní 
sporty na pláži (za poplatek)

•  Slunečník a 2 lehátka na pokoj 
od 2. řady zdarma

SLEVA

30 %
do 30. 11.  

2017
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC 41 590 66 990 59 590 80 590 61 590 95 590 45 990 61 990

3. lůžko dítě 2–3 roky CLASSIC ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dítě 3–12 let CLASSIC 25 990 38 990 34 990 45 590 35 990 52 990 28 590 36 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

Lokalita: Villasimius

Hotel Cala Caterina
****
Útulný hotel s romantickou atmosférou, situova-
ný v jednom z nejkrásnějších zákoutí jihovýchodní 
Sardinie, je vzdálen 5 km od městečka Villasimius se 
širokou nabídkou turistických služeb, bary, obchody 
a restauracemi. Nachází se téměř na samotě, obklopen 
zelení a křišťálově modrým mořem. Díky své poloze je 
ideální volbou pro milovníky soukromí a páry. Všech-
ny klimatizované pokoje v elegantních pastelových 
odstínech jsou vkusně a účelně zařízeny malovaným 
dřevěným nábytkem ve středomořském stylu. Pokoje 
v patře disponují balkonem, v přízemí teráskou, některé 
jsou s výhledem na moře. Nádherná písečná pláž je do-
stupná z hotelové zahrady. Jedná se o menší písečnou 
zátoku lemovanou žulovými skalisky.

• Snídaně formou bufetu, večeře 
za příplatek servírované výbě-
rem z menu

• Na místě lze dokoupit lehký 
oběd v baru

• 2,5 km přístav Porto Giunco 
- windsurfing, vodní lyžování, 
jachting, půjčovna kánoí a lodí

• 3 km tenisové kurty, golf, potá-
pění, jízda na koních

• Lehátka, slunečníky a plážové 
osušky zdarma

SLEVA

10 %
do 31. 3.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

snídaně 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko dospělý 
CLASSIC SMĚREM DO ZAHRADY

27 990 44 590 40 990 54 590 40 990 53 590 27 990 35 590

3. lůžko dítě 2–3 roky 
CLASSIC SMĚREM DO ZAHRADY 

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování se snídaní, služby delegáta.

Lokalita: Villasimius

Hotel & Residence Cormoran 
****
Komplex se nachází v klidné jižní oblasti vyhlášené pro 
nejkrásnější bílé pláže, v zahradě přímo na písečné pláži 
Campus u mysu Capo Carbonara. Živé městečko Villa-
simius se spoustou restaurací, obchůdků a večerním 
životem leží 4  km od hotelu. Areál se skládá z 5 částí 
s nabídkou 76 jednoduše zařízených pokojů a 8 bun-
galovů s přímým výhledem na moře. Rezidenční část 
tvoří 33 apartmánů a 6 nově zrekonstruovaných vil pro 
početné rodiny. Komplex poskytuje bohaté sportovní 
vyžití a maximálně se podřizuje přáním dětí, pro které je 
opravdovou oázou. Pro zpestření jsou pořádány pravi-
delné gala a tematické večery. Hotel je velmi oblíbený, 
a proto bývá již začátkem roku kompletně vyprodán. 
S rezervací doporučujeme neotálet.

•  Snídaně formou bufetu, za 
příplatek obědy formou bufetu 
a servírované večeře výběrem 
z menu

•  Mini a young klub
•  Tenisový kurt, stolní tenis, 

petang, plážový volejbal, bazén 
pro dospělé a 1 pro děti

•  Za poplatek: kola, gumové člu-
ny, šlapadla, kánoe, potápění

•  Na pláži 1 slunečník, 2 křesílka/ 
pokoj, lehátka za poplatek

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2018



39

červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 27 990 35 590 32 590 42 590 29 590 39 990 23 990 29 990

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 19 590 22 990 21 590 26 590 19 990 25 590 17 590 20 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Pula

Hotel Flamingo Resort
****
Hotelový areál zasazený do zahrady s piniemi a stře-
domořskou vegetací se nachází v klidné lokalitě 6 km 
od městečka Pula a 40 km od hlavního města Cagli-
ari, přímo u dlouhé písečné pláže se stinnou zónou 
s rákosovou střechou. Hlavní dominantou resortu je 
bazén s výhledem na moře a částí pro děti vybavený 
lehátky a slunečníky. Komplex se skládá z hlavní budovy 
se službami, pokoji a z dalších několika vil v zahradě 
včetně pokojů vyšší kategorie I Nidi, jejichž hosté mají 
v hlavní sezóně k dispozici samostatnou restauraci 
s venkovní terasou, zaměřenou na obzvláště sofistiko-
vaná menu. Díky rodinným pokojům a lehkým animač-
ním programům je hotel vhodný především pro rodiny 
s dětmi, ale zábavu i odpočinek si zde najdou všechny 
věkové kategorie.

•  Snídaně formou bufetu, večeře 
servírované výběrem z menu

•  2 restaurace + restaurace Wild 
Duck pro pokoje I Nidi

•  Bar u bazénu, piano bar, butik, 
dětský koutek a mini klub 
v hlavní sezóně

•  Tenisový kurt, minigolf. Za po-
platek: wellness, fitness, vodní 
sporty

•  Na pláži polohovací křesílka 
zdarma. Lehátka a slunečníky 
za poplatek

SLEVA

20 %
do 31. 12.  

2017
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko GARDEN COTTAGE 43 990 58 590 48 990 65 990 47 590 63 590 35 990 47 590

3. lůžko dítě 2–13 let GARDEN COTTAGE ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dospělý GARDEN COTTAGE 27 590 34 590 29 590 38 590 28 990 36 990 23 590 28 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Chia

Chia Laguna Resort  
Hotel Village ****
Hotel Village je součástí luxusního komplexu Chia Laguna 
Resort se 4 hotely. Nachází se na jednom z nejkouzelněj-
ších míst jižní Sardinie, v rozlehlé zahradě plné středo-
mořské vegetace poblíž laguny, kde hnízdí chránění 
růžoví plameňáci a podle níž byl resort pojmenován. 
Nejbližší městečka s nákupními možnostmi jsou Domus 
de Maria a Pula. Komplex nabízí rozmanité služby pro 
všechny věkové kategorie, ubytování v krásných moder-
ních pokojích laděných do pastelových barev a mnoho 
restaurací různého zaměření, což umožňuje změnu kaž-
dý večer (na vyžádání za příplatek). Na 700 m vzdálenou 
a dlouhou pláž s písečnými dunami je zajištěna pravidel-
ná kyvadlová doprava vláčkem. Díky četnosti rodinných 
pokojů a možnosti propojených pokojů doporučujeme 
tuto hotelovou část především pro rodiny s dětmi.

• Snídaně a večere formou 
bufetu

• Chia baby welcome – uvítací 
balíček potřeb pro nejmenší 

• Restaurace pro děti, mini a tee-
nager klub, animace

• Tenisový kurt, mini fotbal, 
fitness, wellness centrum

• Vodní sporty na pláži za po-
platek

• Lehátka a slunečníky na hote-
lové pláži „Dune di Campagna“ 
od 3. řady zdarma

SLEVA

25 %
do 31. 1.  

2018
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Lokalita: Chia

Chia Laguna Resort 
Hotel Baia ****
Hotel Baia je stejně jako hotel Village součástí luxusní-
ho komplexu Chia Laguna Resort se 4 hotely, jediný je 
však umístěn stranou nejblíže k pláži a od zbylých 3 od-
dělen pouze komunikací, což ovšem nebrání klientům 
využívat bohatých animačních programů a služeb, které 
se zde nabízí. Ubytovací část je situována na strměj-
ším kopci s bohatou středomořskou vegetací a nabízí 
úžasné výhledy na lagunu a moře. Kyvadlová doprava 
zajišťuje pohodlný přesun mezi recepcí a pokoji. Hotel 
prošel nedávno kompletní rekonstrukcí, proto jsou 
veškeré prostory hotelu zařízeny v nejmodernějším 
stylu v bílých a pastelových barvách. Pláž s jemným 
světlým pískem a pozvolným vstupem od hotelu dělí asi 
60 schodů, proto ubytování doporučujeme především 
párům a rodinám s většími dětmi.

• Restaurace La Pergola: snídaně 
a večeře formou bufetu

• Restaurace White Luna sou-
částí Dine Around programu 
za příplatek (nutná rezervace)

• Bar Il Canneto, malý obchůdek 
přímo u hotelu

• Dětské hřiště
• Vlastní nový moderní bazén 

a částí pro děti s lehátky a slu-
nečníky 

• Lehátka a slunečníky od 3. řady 
na pláži Monte Cogoni zdarma

SLEVA

25 %
do 31. 1.  

2018

červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko PRESTIGE PARCO 35 590 45 990 40 590 53 990 40 590 52 590 30 590 39 590

3. lůžko dítě 2–13 let PRESTIGE PARCO ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dospělý PRESTIGE PARCO 22 990 28 590 25 590 32 590 25 590 31 590 20 590 24 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.
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červen od červenec od srpen od září od

all inclusive 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko STANDARD 22 590 30 590 32 590 42 590 32 590 43 590 21 990 26 990

3. lůžko dítě 2–6 let STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dítě 6–12 let STANDARD 7 990 16 590 21 590 26 590 21 590 26 990 7 990 7 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s all inclusive, služby delegáta. 

• Stravování formou all inclusive
• Mini a junior klub, dětské hřiště 

a 2 bazény z toho 1 pro děti
• Masáže a estetické služby (za 

poplatek)
• Internet point, obchůdek, her-

na s TV, amfiteátr, bar u pláže
• Víceúčelové hřiště s osvět-

lením, petang, stolní tenis, 
plážový volejbal 

• Na 200 m vzdálené hotelové 
pláži 1 slunečník a 2 lehátka na 
pokoj zdarma

Lokalita: San Teodoro

Bungalow Club Village 
***
Prázdninový komplex ideální pro rodiny s dětmi a klienty 
preferující bezprostřední blízkost moře je situovaný 
přímo u písečné pláže Cala d‘Ambra, uprostřed typické 
středomořské vegetace. Centrum oblíbeného letoviska 
San Teodoro s množstvím služeb, zábavních i nákup-
ních možností je vzdáleno pouhých 600 m. Celý areál je 
rozdělen na centrální část u moře, kde jsou soustředěny 
veškeré hlavní služby včetně potápěčského centra a na 
skupiny menších vilek s jednoduše vybavenými hotelo-
vými pokoji a prostornějšími pokoji family na vyžádání. 
Bohaté animační programy s širokou nabídkou sportov-
ních aktivit a zábavy pro děti probíhají v hlavní sezóně.

SLEVA

25 %
do 31. 1.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

all inclusive 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko CLASSIC 18990 23990 24590 31590 25990 34590 19990 24590

3. lůžko dítě 2–14 let CLASSIC ZDARMA 14590 17590 20990 18590 22590 12990 14990

4. lůžko dítě 2–14 let CLASSIC 14590 17590 17590 20990 18590 22590 15590 17590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s all inclusive, služby delegáta.

Lokalita: Siniscola

Hotel Club Cala Della Torre
***
Klubový komplex s bohatými animačními programy se 
nachází v severovýchodní části Sardinie, v centru pří-
stavního městečka La Caletta s obchůdky, restauracemi, 
kavárnami a v hlavní sezóně i večerními trhy. Hotelové 
pokoje jsou jednoduše, ale moderně zařízené a dispo-
nují převážně francouzským oknem, u vyšší kategorie 
balkonem či terasou. Restaurace je zaměřená na sar-
dinskou a národní kuchyni. Pro oživení atmostéry jsou 
zde nepravidelně pořádány show cooking a tematické 
večeře. Nejbližší veřejná písečná pláž leží ve vzdálenosti 
asi 300 m a na krásnou dlouhou písečnou pláž 750 m 
od hotelu je zajištěna kyvadlová doprava elektrickým 
vláčkem. Hotel je ideální volbou pro rodiny s dětmi a kli-
enty, kteří vyhledávají aktivní dovolenou a blízkost města. 

• Stravování formou all inclusive, 
za příplatek hard all inclusive

• Wi-Fi ve společných prosto-
rách zdarma

• Velký bazén, bazén pro děti
• Animační programy pro děti 

i dospělé, mini a junior klub
• Za poplatek: půjčovna kol, 

skútrů, pronájem gumových 
člunů

• Na hotelové pláži vzdálené 
750 m od hotelu je plážový 
servis od 3. řady včetně kyva-
dlové dopravy zdarma

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

plná penze s nápoji 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko FAMILY 21 590 29 990 29 590 40 590 32 990 42 590 25 590 32 990

3. lůžko dítě 2–16 let FAMILY ZDARMA 13 590 14 590 16 590 14 990 16 990 13 590 14 990

4. lůžko dítě 2–16 let FAMILY 15 990 20 590 19 990 25 590 21 990 26 590 17 990 21 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s plnou penzí a nápoji, služby delegáta.

Lokalita: Villasimius 

Hotel Club Altura 
***
Dlouhá pláž s jemným bělostným pískem a smaragdo-
vě průzračné moře jsou hlavním lákadlem kouzelné-
ho městečka Villasimius s bohatým denním i nočním 
životem, které se nachází na svahu na jihovýchodním 
pobřeží, 55 km od hlavního města Cagliari. Právě zde 
se na strategickém místě 800 m od centra a 200 m 
od pláže v rozkvetlé zahradě nachází menší klubový 
hotel Altura, který pro svou oblibu bývá již brzy před 
sezonou vyprodán. Hotel disponuje pouze 74 pokoji. 
Několik z nich je umístěno v hlavní budově, ale převážná 
část je tvořená rodinnými bungalovy v zahradě. Pokoje 
jsou zařízeny v sardinském stylu s teráskou vybavenou 
posezením. Hotel doporučujeme pro strávení aktivnější 
dovolené s dětmi nebo v páru díky blízkosti města a řadě 
aktivit, které hotel nabízí. 

• Plná penze formou bufetu 
včetně vybraných nápojů k jídlu

• Bazén s lehátky a slunečníky, 
víceúčelová hřiště

• Mini a junior klub, večerní 
diskotéka pro děti

• Mnoho sportovních aktivit 
v rámci animací

• Supermarket přímo v hotelu
• V blízkosti potápěčské cent-

rum, půjčovna šlapadel a lodí 
(za poplatek)

• Na pláži: slunečník a 2 lehátka 
na pokoj od 2. řady zdarma

SLEVA

25 %
do 31. 12.  

2017
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lůžko dospělý STANDARD 24 590 30 590 27 990 36 590 26 590 34 990 22 590 27 590

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 17 590 20 590 19 590 23 590 18 590 22 990 16 590 18 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Pula

Hotel Mare Pineta 
***
Menší prázdninový hotel se nachází na jihu Sardinie, 6 km 
od centra živého městečka Pula s obchůdky, restaura-
cemi a kavárnami, kam je možné dojet městskou linkou. 
Pouze 64 jednoduše zařízených a nedávno zrekonstru-
ovaných pokojů je situováno v přízemních bungalovech 
nebo v patrových vilkách ve stínu piniového háje. Cent-
rální část se službami se nachází v těsné blízkosti dlouhé, 
písečné pláže, na kterou se naskýtá krásný výhled. 
Výhodou je možnost zdarma užívat služeb vedlejšího 4* 
hotelu Flamingo Resort s nabídkou sportovních animací, 
mini klubu a večerních programů. Ubytování je ideální 
pro klienty preferující klidnější dovolenou, blízkost moře 
a dlouhé procházky po pláži, ale také pro rodiny s dětmi. 

• Snídaně formou bufetu, večere 
servírované výběrem z menu

• Bazén s výhledem na moře 
vybaven slunečníky a lehátky 

• Wi-Fi na recepci. Ve 300 m 
vzdáleném hotelu Flamingo 
fitness a wellness za poplatek

• Služby v hotelu Flamingo 
zdarma – mini klub, animace 
a večerní programy

• Za poplatek lehátka a sluneční-
ky u hotelu Flamingo

SLEVA

20 %
do 31. 12.  

2017
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červen od červenec od srpen od září od

polopenze 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 

1. a 2. lužko STANDARD 22590 27590 24590 29990 26590 32990 22590 28590

3. lůžko dítě 2–4 roky STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. lůžko dítě 4–11 let STANDARD 16990 19590 17990 20590 18990 21990 16990 19990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, transfery, ubytování s polopenzí, služby delegáta.

Lokalita: Santa Margherita di Pula

Hotel New Barcavela 
***
Oblíbený, menší hotýlek leží na jihovýchodním pobřeží 
přímo u nádherné písečné pláže a 13 km od živého měs-
tečka Pula s obchody, restauracemi a kavárnami, kam lze 
dojet městskou linkou. V docházkové vzdálenosti se na-
chází malé komerční centrum se supermarketem, pizze-
rií, tabákem a dalšími malými obchůdky. Hotel s jedineč-
nou rodinnou atmosférou disponuje centrální budovou, 
kde jsou soustředěny hlavní služby. V příjemném stínu 
vzrostlých pinií se nachází 37 jednoduše vybavených 
pokojů standard a family typu suite v sardinském stylu 
a bazén. Prostorná restaurace s terasou a úchvatným 
výhledem na moře je zaměřena na sardinskou domácí 
kuchyni. Na pláž s jemným, světlým pískem a pozvolným 
vstupem do moře vede schodiště s cca 20 schody. 

• Snídaně formou jednoduché-
ho bufetu, večeře servírované 
výběrem z menu 

• V blízkosti dětské hřiště a lano-
vé centrum pro děti

• 27jamkové hřiště Golf Is Molas 
11 km

• Na pláži množství barů a vod-
ních sportů: kánoe, šlapadla, 
surf, půjčovna gumových 
člunů (za poplatek)

• Lehátka a slunečníky za po-
platek

SLEVA

15 %
do 31. 12.  

2017
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červen od červenec od srpen od září od

bez stravy 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí

1.–3. lůžko MONO 3 5 950 15 090 17 490 34 290 19 990 37 790 5 950 11 150

1.–4. lůžko BILO 4 7 250 18 150 21 450 42 150 25 650 48 450 7 250 13 790

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu bez stravy, služby delegáta. 
Poplatky na místě povinné: € 8/os./den: plážový servis, spotřeby, ručníky a ložní prádlo, závěrečný úklid (vyjma kuch. 
Koutu), vratná kuace € 100/apt., neuklizený kuch. Kout € 25/atp.

Lokalita: Golfo di Marinella

Residence Il Borgo 
di Punta Marana
Rezidence se 130 apartmány se nachází na severu 
Sardinie, v samotném srdci oblasti Punta Marana u jedné 
z nejhezčích pláží a poblíž turistického přístavu Golfo di 
Marinella s nesčetnými sportovními aktivitami. Rezidence 
je tvořena několika propojenými budovami umístěnými 
okolo malého náměstíčka a nabízí apartmány pro 3–6 
osob typu standard nebo VIP, které jsou novější a navíc 
disponují klimatizací. Apartmány jsou situované v přízemí 
s předzahrádkou nebo v patře s balkonem či krytou tera-
sou se zahradním nábytkem. Nejbližší možnosti individu-
álního stravování jsou vzdáleny cca 200 m – restaurace, 
bary, cukrárna. Ve vzdálenosti 100–350 m se rozprostírá 
písečná pláž vyhrazená hostům této rezidence. Pobyt 
doporučujeme pro všechny věkové kategorie. 

• Stravování vlastní
• K dispozici recepce, bar, 

tabák, nehlídané parkoviště, 
kostelíček, market a obchůdky 
(otevřené 20.5.–25.9.)

• Wi-Fi ve veřejných prostorách 
zdarma

• 3 víceúčelová hřiště na malou 
kopanou a tenis (za poplatek)

• Na pláži: slunečník a 2 lehátka 
na apartmán v období od 
1.6.–30.9. v ceně

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2018
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červen od červenec od srpen od září od

bez stravy 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

1.–2. lůžko Mono 2 6 050 11 550 18 950 26 750 20 350 32 450 5 050 7 950

1.–4. lůžko Bilo 4 7 850 14 690 24 750 34 990 26 850 43 450 6 650 10 590

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu bez stravy, služby delegáta. 
Poplatky na místě povinné: € 9/os./den: spotřeby, klimatizace, ručníky a ložní prádlo, závěrečný úklid 
(výjma kuch. koutu), vratná kauce € 150/apt., neuklizený kuch. kout € 25/apt.

Lokalita: Porto Rotondo

Residence Stella 
di Gallura
Rezidence se nachází na okraji městečka Porto Roton-
do, cca 2 km od jeho proslulého náměstí. Leží na klid-
ném panoramatickém místě pouhých 500 m od pláže 
a je ideální volbou pro ty, kdo chtějí během své dovo-
lené spojit zábavu s odpočinkem u moře. Současně je 
skvělým výchozím bodem pro výlety na Smaragdové 
pobřeží či souostroví La Maddalena. Jednotlivé budovy 
v podobě patrových řadových domků ze světlé žuly, 
oživené pastelovými barvami, jsou umístěny v udržo-
vané zahradě s krásným výhledem, altánem s grilem 
a posezením. Rezidence nabízí recepci, bar, restauraci 
s pizzerií, tenisový kurt a parkoviště. Apartmány jsou 
moderně a funkčně zařízené, každý má krytý balkon či 
terásku a v přízemí předzahrádku s posezením.

• Stravování vlastní
• 800 m od rezidence obchod 

s potravinami, trafika 
• V Porto Rotondu – super-

market, bary, restaurace, 
pizzerie, kavárny, butiky, kluby 
a diskotéky 

• Wi-Fi v celém komplexu 
zdarma

• Bazén s oddělenou částí pro 
děti vybavený lehátky a sluneč-
níky, tenisový kurt (osvětlení 
za poplatek)

SLEVA

10 %
do 31. 1.  

2018
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Lokalita: San Teodoro

Residence 
Le Canne
Oblíbené apartmány na severovýchodě ostrova, v do-
cházkové vzdálenosti od vyhlášené několikakilomet-
rové pláže La Cinta, pouhých 700 m od živého centra 
s obchody s širokou infrastrukturou turistických služeb. 
Díky svému bohatému zázemí obchodů, restaurací, 
barů, pizzerií a diskoték je San Teodoro vyhledáváno 
především mladými, kteří kromě krásného moře touží 
i po večerním vyžití. Apartmány soukromých majitelů se 
nacházejí v menších rezidenčních domech či patrových 
vilkách (mohou se lišit dispozičně i polohou) obklope-
ných zahradami. Apartmány jsou jednoduše a funkčně 
zařízené a téměř všechny se nacházejí v přízemí se 
zahrádkou a krytou teráskou se zahradním nábytkem. 
V blízkosti apartmánů jsou parkovací místa. 

• Stravování vlastní 
• Vodní sporty i plážový servis 

na pláži La Cinta vzdálené 
250–800 m za poplatek: wind-
surfing a kanoistika, potápění, 
výlety na lodích, půjčovna lodí

• V blízkosti jezdecká škola – 
kromě projížděk i možnost 
výuky

• Ve městě – tenis, minifotbal, 
volejbal, bowling, jízdní kola, 
půjčovny aut a skútrů (vše 
za poplatek)

červen od červenec od srpen od září od

bez stravy 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

1.–4. lůžko BILO 4 6 650 10 950 21 950 31 050 19 150 32 690 5 190 7 150

1.–6. lůžko TRILO 6 8 150 14 350 25 750 36 490 22 990 38 750 5 650 7 790

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu bez stravy, služby delegáta. 
Poplatky na místě povinné: € 6/os./den do 8. 6. a od 15. 9. a € 7/os./den od 9. 6. do 14. 9.: spotřeby, ručníky a ložní 
prádlo, závěrečný úklid (výjma kuch. koutu), vratná kauce € 100/apt., neuklizený kuch. kout € 25.

SLEVA

12 %
do 31. 1.  

2018
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Lokalita: San Teodoro

Residence 
Stella Marina
Nedávno vybudovaný komplex s 35 apartmány je vy-
stavěn v privilegované poloze mezi vyhlášenou pláží La 
Cinta a centrem oblíbeného města San Teodoro s bo-
hatým zázemím služeb, restaurací a zábavy. Komplex je 
charakteristický skupinami budov, které tvoří vždy ně-
kolik apartmánů. Všechny jsou jednoduše, ale funkčně 
vybaveny s vlastním vchodem, v přízemí se zahrádkou 
nebo v prvním patře s verandou a posezením. K základ-
nímu vybavení patří navíc televize, fén, ventilátor, prač-
ka a malá venkovní sprcha. Jako pozornost na uvítanou 
můžete očekávat láhev vína a ochutnávku místního 
cukroví. Pobyt doporučujeme především klientům, kteří 
touží po zábavě, blízkosti městečka, nočním životu 
a také krásných plážích. 

• Stravování vlastní. Centrum 
města 400 m – restaurace, 
bary pizzerie, cukrárny, atd. 

• Wi-Fi zdarma ve společných 
prostorách 

• Sportovní vyžití v centru měs-
ta: hřiště na malou kopanou, 
volejbal, jízda na koních

• Na pláži: windsurfing, půjčovna 
kánoi, potápěčské centrum

• Nejbližší pláž La Cinta je 
vzdálená 900 m. Plážový servis 
za poplatek

červen od červenec od srpen od září od

bez stravy 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí

BILO 4 – cena za apartmán 4 850 14 190 20 550 41 250 55 150 24 850 8 950 4 850

TRILO 4 – cena za apartmán 5 450 15 850 22 490 45 150 59 150 26 650 10 150 5 450

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu bez stravy, služby delegáta. 
Poplatky na místě povinné: € 5/os./den: spotřeby, závěrečný úklid (výjma kuch. koutu), vratná kauce € 100, neuklizený 
kuch. kout. € 25/apt.

SLEVA

30 %
do 31. 3.  

2018
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Lokalita: San Teodoro

Residence 
Li Menduli
Tento rezidenční komplex je umístěn 400 metrů 
od centra města San Teodoro a 1000 metrů od moře. 
Všechny jednoduše, ale funkčně vybavené apartmány 
jsou obklopeny zelení a nacházejí se buď v přízemí 
s teráskou, nebo v patře s posezením vybaveným bal-
konem (některé apartmány mohou být mezonetové). 
K základnímu vybavení navíc patří fén a ventilátor. Jako 
pozornost na uvítanou můžete očekávat láhev vína 
a ochutnávku místního cukroví. V blízkosti se nachází 
dětské hřiště. Parkování vozu je možné na nehlídaném 
parkovišti u rezidence. Pobyt doporučujeme pro party 
přátel a rodiny s dětmi toužící po aktivnější dovolené 
v blízkosti města.

• Stravování vlastní. Centrum 
města 400 m – restaurace, 
bary pizzerie, cukrárny, atd. 

• Wi-Fi zdarma ve společných 
prostorách 

• Sportovní vyžití v centru měs-
ta: hřiště na malou kopanou, 
volejbal, jízda na koních

• Na pláži: windsurfing, půjčovna 
kánoi, potápěčské centrum

• Nejbližší pláž La Cinta je vzdá-
lená 1000 m. Plážový servis 
za poplatek

červen od červenec od srpen od září od

bez stravy 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí 7 nocí 14 nocí

1.–3. lůžko BILO 3 4 350 10 190 18 790 37 450 19 090 47 450 4 350 12 390

1.–4. lůžko BILO 4 4 490 10 490 19 650 39 190 19 790 49 050 4 490 12 850

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu bez stravy, služby delegáta. 
Poplatky na místě povinné: € 5/os./den: spotřeby, závěrečný úklid (výjma kuch. koutu), vratná kauce € 100/apt., neuklize-
ný kuch. kout. € 25/apt.

SLEVA

30 %
do 31. 3.  

2018



www.ervpojistovna.cz

Cestovní pojištění erv evropské v naší nabídce
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Complex Complex Plus Complex Complex Plus

Územní rozsah evropa Celý svět

Léčebné a související výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

400 000
200 000

400 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

18 000 1) 18 000 1) 30 000
10 000

1) 

2)

30 000
10 000

1)

2)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

4) 80 000
50 000

4) 50 000
50 000

4) 80 000
50 000

4)

Nevyužitá dovolená 8 000 5) 8 000 5) 16 000 6) 16 000 6)

Cena za osobu evropa Celý svět

do 5 dní 290 Kč

do 24 dní 490 Kč 890 Kč 990 Kč 1 190 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč),  
je nutné zvolit variantu Complex Plus.

vysvětlivky: 
1) spoluúčast 500 Kč    
2) 5 000 Kč za každých 12 hodin    
3) 1 000 Kč za každých 6 hodin    
4) spoluúčast 20 %    
5) 1 000 Kč za den    
6) 2 000 Kč za den

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.
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