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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 a Cagliari trvají 
pouhé 2 hodiny. V sezóně 2019 
červen – září lety 4× týdně 
poskytují značnou variabilitu 
délky pobytu (3, 4, 7, 10, 11, 14 
a více nocí). Lety do Olbie jsou 

plánované na středu a sobo-
tu, lety do Cagliari již tradičně 
na čtvrtek a neděli.

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 2019 opět pečlivě 
aktualizujeme veškeré popis-

ky, fotodokumentaci, speciální 
nabídky a nadále rozšiřujeme 
informace o jednotlivých desti-
nacích a službách. Věříme, že 
tato práce přispěje k Vaší lepší 
orientaci v našich nabídkách. 

FB SARDEGNA TRAVEL PRAHA,
interaktivní místo, zásobova-
né fotografiemi, novinkami 
a informacemi o významných 
kulturních událostech, umění, 
společenském životě, módě 
a všem, v čem je Sardinie výji-
mečná. Pravidelně informujeme 
také o našich nejlepších nabíd-
kách First a Last minute.

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. 2018 do data uve-
deného u jednotlivých ubytova-
cích kapacit, případně do vy-
prodání 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 kaž-
dém sloupci je vždy uvedená 
nejlevnější cena v daném měsíci. 
U hotelů je uvedena vždy cena 
na osobu a pobyt. U apartmánu 
za jednotku a pobyt, k té pak 
můžete přikoupit auto, transfer, 
letenky, trajekt či další služby.

Tiskové chyby a z toho ply-
noucí změny vyhrazeny. Tyto 
eventuální změny budou publi-
kovány 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 uplatnění při 
koupi zájezdu

∞ Informace o Sardinii

Pobytová taxa
V průběhu posledních let zavá-
dějí některá města pobytovou 
taxu. Tato taxa není zahrnuta 
v ceně pobytu, platí se na místě.

SARDEGNA TRAVEL
∞ je řádně pojištěna proti 

úpadku cestovní kance-
láře ve smyslu zákona 
č. 159/1999 Sb.

∞ je držitelem certifikátu 
ISO 9001

∞ je řádným členem mezinárod-
ní sítě The Charming Travel 
Network

∞ je členem Asociace cestov-
ních kanceláří ČR

∞ je členem Italsko-české ob-
chodní a průmyslové komory

CK SARDEGNA TRAVEL s.r.o.
Slovenská 1, 120 00 Praha 2
www.sardinie.cz

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 16. 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 klientů, 
a záleží nám na tom, aby je-
jich dovolená byla spokojená 
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 2019 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 
nezapomíná na rodiny a zdvojnásobuje svoji nabídku. 



5

Hotel
Letenka 
pro 1 dítě zdarma

Dítě zcela 
zdarma 

str.

Pullman Timi Ama Sardegna 5* do 12 let ano do 14. 6. a od 7. 9. 8

Colonna Grand Hotel Capo Testa 4* do 12 let ano do 2 let 12

Blu Hotel Laconia Village 4* do 12 let ano do 12 let 14

Grand Hotel Smeraldo Beach 4* do 12 let ne 17

Colonna Country & Sporting Club 4* do 12 let ano do 12 let 18

Colonna du Golf 4*
do 12 let (2 dítě 
v doprovodu 2 adu.)

ano do 12 let (2 dítě 
v doprovodu 2 adu.)

20

Colonna Beach Hotel Marinella 4* do 12 let ne 21

Arbatax Park Resort – Hotel Telis 4* do 12 let ano do 12 let 24

Hotel Club Saraceno 4* do 10 let ano do 10 let 25

Hotel Perdepera Resort 4* do 6 let ne 27

Sant Elmo Beach Hotel 4* do 12 let ano do 12 let 29

Hotel Flamingo Resort 4* do 12 let ano do 12 let 36

Hotel Mare Pineta 3* do 12 let ano do 12 let 44

Hotel New Barcavela 3* do 11 let ano do 4 let 45

Apartmány Rey do 18 let ano do 18 let 50

V případě, že máte zájem o letenku 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.

Přehled ubytování a letenek pro děti ZDARMA

Destinace 1–3 osoby 4–8 osob

Baja Sardinia, San Teodoro 1990 2990

Isola Rossa, Villasimius 2790 3590

Costa Rei 3050 4150

Pula, Santa Margerita di Pula 2550 3390

Is Arenas 7190 11490

Carbonia 3100 4300

Sant Antioco 3990 4890

Porto Pino 2590 3490

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 směr. Příplatek za transfer v nočních hodinách od 22:00-6:00 hod. + 20 %.

Ceny privátních transferů

Ceny platné do 14. 6. Ceny platné 15. 6.–23. 8. Ceny platné 24. 8.–31. 10.

Skupina Typ vozu: 6/7 dní další den 6/7 dní další den 6/7 dní další den 

A Smart Forfour 8690 1290 7090 1090 7890 1190

B Fiat Panda 1,2 9090 1290 7390 1090 8290 1190

E Renault Megan 13790 1990 11290 1600 12590 1790

Kompletní ceník, podmínky pronájmu vozu najdete na stránkách www.sardinie.cz.

Ceny pronájmu vozů v Kč

Nabídka platná do 31. 1. 2019 nebo dle aktuální kapacity.

CENY LETENEK NA SARDINII
Ceny letenek se mění v závislosti na obsazenosti jednotlivých letů. Neváhejte nás proto kontaktovat telefo-
nicky na čísle 222 320 120, nebo emailem na info@sardinie.cz a získejte nejlepší aktuální nabídku.
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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 13990 27190 19790 32490 31890 47490 12390 23990

1. a 2. lůžko SUPERIOR 15990 31490 22390 36790 34890 51690 14490 28290

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

Lokalita: Pineta Is Arenas

Is Arenas Nature 
& Charme Resort *****
Tento moderní komplex se nachází v klidné části ostrova 
na západním pobřeží, 120 km od letiště Cagliari, pod 
korunami pinií v parku na rozloze 800 hektarů. Blízká 
města jsou Riola Sardo nebo živé Oristano s elegantními 
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 62 garden suite vhodných i pro početnější 
rodiny. Hlavní restaurace je zaměřena na tradiční kuchy-
ni, Beach Club u pláže nabízí čerstvé ryby a grilovaná 
masa. Hotel je ideální volbou pro klienty, kteří touží po 
klidné dovolené v krásné přírodě a profesionálních služ-
bách na vysoké úrovni. 

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

• Wellness centrum s tureckými 
lázněmi, jaccuzzi 

• Mini kluby od 3–12 let 
• Za poplatek: auta, elektro kola, 

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

Walking, pilates, yoga a další 
• Pláž vybavená slunečníky 

a lehátky, kyvadlová doprava 
zdarma. Za příplatek zóna VIP 
se službami navíc.

SLEVA

20 %
do 10. 3.  

2019

  Aktuální nabídka letenek na: info@sardinie.cz. Ceny privátních transferů a pronájmu vozů viz str. 5
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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 29990 43190 34790 50990 34790 57290 23990 32990

3. lůžko dospělý STANDARD 23990 33290 27490 38890 27490 43190 19890 26290

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 23990 33290 27490 38890 27490 43190 19890 26290

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a 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 obědy (za příplatek) 
formou bufetu, večeře (za přípl.) 
servírované výběrem z menu

• Mini club pro děti 4–12 let 
• 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

25 %
do 31. 1.  

2019

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 CLASSIC BEST PRICE 34990 52390 45790 60990 45190 60390 29990 43190

1. a 2. lůžko SUPERIOR GARDEN SIDE 45290 69790 59590 80690 58890 79990 38790 57790

3. lůžko dítě 2–12 let SUPERIOR GARDEN SIDE ZDARMA 5990 27190 37790 26790 37390 ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a 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.  

2019

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 47190 63190 47190 67490 47190 75990 33790 43990

3. lůžko dítě 2–12 let JUNIOR SUITE výhled 
do parku

7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a 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

•  Vodní sporty za poplatek: 
windsurfing, kanoe, šlapadla

SLEVA

10 %
do 31. 3.  

2019
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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 25 490 40 590 30 590 52 890 31 790 59 190 25 490 40 590

3. lůžko dítě 2–6 let STANDARD 8 990 8 990 8 990 8 990 8 990 8 990 8 990 8 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí s nápoji a 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. Jedná se o jeden 
z nejkomplexnějších hotelových resortů na Sardinii 
rozprostírající se na rozloze 280 hektarů v bujné stře-
domořské vegetaci, jeho součástí je wellness centrum 
(za poplatek), 10 restaurací (z nichž 1 pro děti a některé 
s rezervací a za příplatek), 6 bazénů (z nichž 2 pro děti), 
6 barů, dětská hřiště a bohaté sportovní a kulturní vyžití. 
Skládá se z 5 hotelových částí, z nichž většina je „rájem 
pro rodiny s dětmi“ díky četným rodinným pokojům 
a řadě služeb pro nejmenší. Všechny pokoje jsou vyba-
veny balkonem nebo terasou. Nádherná osmikilome-
trová pláž s bílým, jemným pískem je od hotelu oddě-
lena nefrekventovanou 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, mini 
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.  

2019

ilustrační fotografie
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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 STANDARD 25 790 41 190 31 990 53 790 34 890 61 390 25 790 44 990

1. a 2. lůžko SUPERIOR 27 390 44 390 34 890 59 490 37 490 66 990 27 390 48 790

3. a 4. lůžko dítě 2–14 let  SUPERIOR 18 790 27 390 22 590 34 890 23 890 38 690 18 790 29 590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a 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 (za příplatek). 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 za poplatek

•  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.  

2019

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 125 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 hor-
ských kolech

•  Slunečníky a lehátka na pláži 
zdarma

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2019

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 25190 37490 35490 46190 35490 48490 25190 32790

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC 12790 21390 19990 27590 19990 29190 12790 18190

3. lůžko dospělý CLASSIC 20690 29290 27890 35490 27890 36990 20690 25990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a 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 (19. 5.–13. 9., 

od 9:00–13:00 a od 15:00–
18:30 hod.), dětské hřiště

•  Tenisový kurt, plážový volejbal
•  Za poplatek v blízkosti potápěč-

ská centra, sportovní rybolov
• Plážový servis zdarma

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2019

ilustrační fotografie

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 JUNIOR SUITE 31 490 54 190 40 890 73 890 41 590 81 590 30 590 52 390

3. lůžko dítě 2–6 let JUNIOR SUITE 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990

3. lůžko dítě 6–14 let JUNIOR SUITE 20 890 32 190 25 590 41 990 25 890 45 990 20 390 31 290

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a služby delegáta.
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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 STANDARD 23690 29390 27690 35190 25190 32390 19790 23890

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

4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s plnou penzí s nápoji a služby delegáta.

Lokalita: Cannigione

Blu Hotel Laconia 
Village ****
Prázdninový komplex s celkovou kapacitou 172 pokojů 
se nachází v blízkosti pláže a pouhé 2 km od centra 
živého a vyhledávaného městečka Cannigione s nákup-
ními možnostmi, četnými bary a restauracemi. Je kon-
cipován 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)

• Pobyt s polopenzí a nápoji se 
slevou

•  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.  

2019



15

Lokalita: Cannigione

Blu Hotel Morisco 
Village ****
Moderní klubový hotel se nachází v zálivu Golfo di 
Arzachena, pouhých 100 m od centra živého městeč-
ka Cannigione s nákupními možnostmi, četnými bary 
a restauracemi. Nejbližší městská pláž leží přibližně 
400 m a krásná písečná pláž Spiaggia Bianca je dosaži-
telná mini vláčkem. Hotel je ideální volbou pro klienty 
vyhledávající odpočinek, blízkost města, sportovní vyžití 
a zároveň ideálním výchozím bodem pro poznávání se-
verní části ostrova. Třípatrový hotel nabízí 164 elegant-
ních pokojů s balkonem nebo terasou, výhled na moře 
za příplatek. Bohaté sportovní aktivity, velký bazén 
s částí pro děti, možnost rezervace služeb wellness 
centra v hotelu Baja, bohaté animace a 3x týdně živá 
hudba přispějí k dokonale strávené dovolené. 

•  Stravování formou all inclusive
•  Wi-Fi v hotelové hale zdarma
•  Víceúčelové hřiště, fitness 

v sousedním hotelu Baja zdarma
•  Dětské hřiště, mini klub 

(4–12 let), denní a večerní 
animace

•  Nehlídané parkoviště a garáž 
za poplatek

•  Mini vláček na pláž Spiaggia 
Bianca a plážový servis 
za poplatek

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 dvoulůžkový 23990 29790 27990 35590 26190 33590 20390 24690

1. a 2. lůžko STANDARD vícelůžkový 25690 32290 30290 38890 27990 36390 21690 26490

3. a 4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD vícelůžkový 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s all inclusive a služby delegáta.

SLEVA

15 %
do 31. 3.  

2019



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 dvoulůžkový 19190 23290 24490 30590 24190 30690 17190 20690

1. a 2. lůžko STANDARD vícelůžkový 20790 25490 26690 33690 26290 33790 18390 22590

3. a 4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a služby delegáta.
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• Snídaně formou bufetu. Večeře 
formou bufetu v sousedním 
Blu Hotel Morisco Village. Ná-
poje nejsou zahrnuty v ceně 

• Wi-Fi v hale zdarma 
• Wellness centrum nabízí es-

tetické služby, saunu, turecké 
lázně a solárium za poplatek

• Vstup do posilovny od 16 let 
zdarma

• Animační programy, mini 
a junior klub

• Plážový servis na pláži Spiaggia 
Bianca za poplatek

Lokalita: Cannigione

Hotel Baja 
****
Menší, moderní hotel je situován na severu ostrova, 
přímo v centru městečka Cannigione, v lokalitě La 
Conia. Tato oblast je významná množstvím historických 
památek – nurágy i kostely z 18. století. K návštěvě zde 
láká i chráněná mořská oblast souostroví La Maddalena 
a další zajímavá místa jako vyhlášená Costa Smeralda. 
Hostům je k dispozici non stop recepce, restaurace 
s výhledem na bazén s lehátky a slunečníky v zahradě. 
Dále je zde americký bar, víceúčelové hřiště a menší 
nehlídané venkovní parkoviště. Všechny nabízené po-
koje standard jsou zařízeny francouzským balkonkem, 
některé disponují balkonem. Na krásnou písečnou pláž 
Spiaggia Bianca vzdálenou cca 4 km je možné využít 
kyvadlovou dopravu za poplatek. 

SLEVA

15 %
do 31. 3.  

2019
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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 29890 38290 33890 43990 33890 47690 24390 30390

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 15990 21990 18890 25990 18890 28590 12290 16490

3. lůžko dospělý STANDARD 23990 29890 26790 33890 26790 36490 20190 24390

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a 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; 
za příplatek obědy a večeře 
servírované výběrem z menu 
v hlavní restauraci

• Wi-Fi zdarma
• Menší pláž s barem přímo před 

hotelem vybavená lehátky a slu-
nečníky zdarma

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

• Za poplatek: půjčovna šlapadel 
a člunů. V centru letoviska nabíd-
ka vodních sportů, tenisové kurty

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2019

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 CLASSIC 21890 29490 25590 35790 26890 41790 20490 27290

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

3. lůžko dospělý CLASSIC 18390 23790 20990 27990 21890 32290 17390 22190

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a 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 
a servírované večeře výběrem 
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.  

2019

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 dospělý STANDARD 22890 31190 27990 39690 28890 44190 20690 27590

3. lůžko bez rozdílu věku STANDARD 18990 24990 22690 30890 23390 33990 17590 22390

DUS STANDARD – 1 osoba 30490 43990 40690 60890 42490 69290 26390 37190

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta.

Lokalita: Porto Cervo

Colonna Park Hotel
****
Hotel s velmi klidnou atmosférou obklopený dvou-
hektarovým parkem a pečlivě udržovanou zahradou 
se nachází pouhých 500 m od přístavu Porto Cervo 
Marina a 1,5 km od vyhlášeného letoviska Porto Cervo 
v samém srdci Smaragdového pobřeží na severu 
ostrova. První obchody, bary a restaurace se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti hotelu, proto hotel doporu-
čujeme především párům a klientům, kteří vyhledávají 
zábavu, noční život, nákupní možnosti a sportovní 
vyžití. Na vyhlášené pláže Piccolo a Grande Pevero je 
zajištěna kyvadlová doprava zdarma. Pro ještě dokona-
lejší zážitek z dovolené doporučujeme pronájem vozu.

• Restaurace s terasou a výhle-
dem na bazén poskytuje snída-
ně formou bufetu, za příplatek 
večeře výběrem z menu

• Velký bazén, cocktail bar
• Wi-Fi zdarma 
• Půjčovna kol, pronájem motorek, 

skútrů, gumových člunů a lodí
• Tennis Club di Porto Cervo 

a potápěčské centrum (2 km), 
18jamkove hřiště Pevero Golf 
Club (8 km)

• Nejbližší pláže Cala Granu 
(1 km), Porto Paglia (2 km)

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2019
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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 FAMILY CLASSIC 20490 27290 23690 32690 23690 34190 18990 24990

3. lůžko dítě 2–12 let FAMILY CLASSIC 20490 27290 23690 32690 23690 34190 18990 24990

4. lůžko dítě 2–12 let FAMILY CLASSIC ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta. 

Lokalita: Golfo di Cugnana

Colonna Du Golf
****
Pouhých 14 km od letiště Olbia v zálivu Golfo di 
Cugnana u panoramatické silnice podél pobřeží Costa 
Smeralda se nachází velmi příjemný hotel s opravdu 
strategickou polohou a rozlehlou zahradou o rozloze 
5 hektarů. Ideální volba pro rodinnou dovolenou díky 
převážné kapacitě rodinných pokojů, bohatému zázemí 
a klienty, kteří touží po poznání, zábavě a zároveň chtějí 
být rozmazlováni kvalitními službami decentního hotelu 
a výbornou kuchyní. Ta je zde zaměřená především na 
místní a mezinárodní speciality s důrazem na maximál-
ní čerstvost surovin. Pro dokonalý zážitek z dovolené 
doporučujeme pronájem vozu na celou dobu pobytu.

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

•  Animace, mini klub (5–10 let), 
dětské hřiště, bazén s brouzda-
lištěm, lehátky a slunečníky 

•  Garden American bar, piano bar
•  Víceúčelové hřiště s osvětle-

ním, nově vybavené fitness, 
ping pong 

•  Kyvadlová doprava zdarma na 
pláž Rena Bianca (3 km, pláž. 
servis za poplatek)

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2019
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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 bez balkónu 22190 29990 25590 35790 25590 39490 20190 26690

1. a 2. lůžko STANDARD 23690 32690 27490 38890 27490 42990 21190 28390

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 11790 17990 14390 22390 14390 25290 9990 14990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a 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.  

2019
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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 GARDEN 22390 32190 31690 40790 26990 39290 22390 27590

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC GARDEN 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

4. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC GARDEN 16390 21290 20990 25590 18690 24790 16390 18890

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta.

Lokalita: Golfo Aranci

Colonna Village 
****
Hotelový komplex Colonna Village byl vystavěn jako 
typická přímořská vesnička, přímo u moře s výhledem 
na přístavní městečko Golfo Aranci a ostrov Tavolara. 
Rozkládá se v zahradě o rozloze 100.000 m2 a skládá se 
z částí Colonna Beach cca 80–100 m od pláže a z části 
Colonna Garden a Colonna Tuttavista, nacházející se ko-
lem bazénu o rozloze cca 1.500 m2. Celkem 342 pokojů 
disponuje balkonem nebo terasou a je zařízeno v typic-
kém sardinském stylu s nábytkem z masivního dřeva a te-
paného železa. V hlavní hotelové restauraci s nádherným 
panoramatickým výhledem na moře se podávají snídaně, 
obědy i večeře. K jedné z nejkrásnějších pláží severní 
Sardinie Sos Aranzos s jemným bílým pískem, vede 
cestička mezi pěstěnými trávníky a stinnými zónami.

• Snídaně formou bufetu, 
za příplatek pobyt s polopenzí 
nebo plnou penzí

• Hlavní restaurace + druhá 
restaurace Byblos (formou 
a la carte) s povinnou rezervací 
a za příplatek 

• 3 bary, butik, kongresový sál, 
privátní parkoviště

• 3 tenisové kurty, velký bazén 
s dětskou zónou, menší bazén 
s hydromasáží

• Hotelová pláž vybavená lehát-
ky a slunečníky

SLEVA

25 %
do 31. 1.  

2019
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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 22 990 28 590 29 590 38 590 30 990 41 990 23 990 30 590

3. lůžko dítě 2–18 let CLASSIC 7 990 7 990 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 včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s all inklusive a 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.

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

•  Denní i večerní animace, mini 
a junior klub (v italštině)

•  3 tenisové kurty, mini fotbal, 
košíkovou, 2 hřiště na petang, 
dětské hřiště, plážový tenis, 
bazén s částí pro děti

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

SLEVA

20 %
do 31. 12.  

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 26290 33290 31190 39690 33190 41790 25190 31690

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

4. lůžko dítě 2–12 let STANDARD 18690 22190 20990 25390 22190 26390 18190 21390

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s all inclusive a 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 města 
Arbatax, ve svažité 60hektarové středomořské zahradě 
u členitého pobřeží s množstvím menších pláží. Je to 
jeden z nejrozsáhlejších turistických resortů na ostrově, 
skládá se z 6 hotelových částí, ke kterým patří ještě obo-
ra Bellavista s typickou flórou a faunou a dále moderní 
wellness centrum s 10 bazény. Telis je jednou z větších 
a komplexně vybavených částí resortu. Jednoduše 
vybavené pokoje jsou situovány v domcích ve vzrost-
lé zeleni s centrální restaurací, bazénem a službami. 
Resortem stále projíždějí 2 autobusy, 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

• Součástí resortu je 6 dalších 
restaurací, 7 barů, 6 bazénů

• Pro děti restaurace, 2 bazény, 
dětské hřiště 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.  

2019
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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 27290 35490 33290 48390 26390 37190 26990 33990

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

4. lůžko dítě 2–16 let BASIC 19190 23290 22190 29790 21890 27790 18990 22490

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s plnou penzí s nápoji a 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 pěš-
ky 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 pobyt v tomto resortu 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.  

2019



26

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 23590 29290 32190 41190 28190 37290 21490 26490

DUS STANDARD – 1 osoba 27290 34790 38490 50190 33290 44990 24590 31190

Příplatek za polopenzi 2790 3990 2790 3990 2790 3990 2790 3990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta na telefonu.

Lokalita: Marina di Cardeddu

Experience Hotel 
Corte Bianca ****
V srdci podmanivého a divokého regionu Ogliastra, 
uprostřed rozlehlé zahrady, vedoucí přímo k moři se 
nachází nově zrekonstruovaný elegantní hotel, ideální 
pro všechny toužící po odpočinku a pravé sardinské 
atmosféře. Nejbližší městečko Cardeddu s obchůdky 
a restauracemi je vzdálené pouhé 3 km. Hotel nabízí 
76 pokojů různých kategorií pro méně i více náročné 
klienty, které jsou zařízeny v tradičním sardinském stylu 
a orientovány k bazénu nebo do zahrady. Restaurace 
s panoramatickým výhledem na moře nabízející po-
lopenzi je zaměřená na místní a bio produkty. V době 
oběda lze využít Beach Grill Restaurant (vše za po-
platek). Pro zpestření pobytu hotel nabízí sportovní 
animace a večerní představení. 

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

• Centrální a beach bar, Beach 
Gril restaurace s relax zónou

• Wi-Fi zdarma
• 2 bazény, půjčovna horských kol 
• Naveta do Cardeddu, Tortoli 

a Arbataxu za poplatek
• Písečná pláž s oblázky 250 m 

od hotelu. Plážový servis zdar-
ma od 3. řady

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2019
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červen od červenec od srpen od září od

 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

Lokalita: Marina di Cardedu

Perdepera Resort
****
Resort Perdepera leží na východním pobřeží Sardinie, 
cca 6 km od městečka Cardedu se službami, obchůdky 
a trhem. V blízkosti se nachází archeologická naleziš-
tě: nurág Perda e Pera, podle něhož byl pojmenován. 
Hotel nabízí celkem 131 pokojů umístěných v nízkých 
řadových vilkách, ponořených do rozkvetlé zahrady. 
Všechny pokoje mají samostatný vchod a disponují vy-
bavenou terasou nebo předzahrádkou. Hlavní restaura-
ce nabízí mezinárodní kuchyni a každou neděli pořádá 
sardinský večer, kdy mají hosté možnost ochutnat ty-
pické ostrovní speciality. Krásná písčito-oblázková pláž 
je vzdálená pouhých 80 m od hlavní budovy. Resort je 
ideální volbou pro rodinnou dovolenou a páry toužící 
po krásné přírodě a kvalitních službách. 

• Plná penze formou bufetu 
včetně nápojů (voda a víno)

• 2 bazény (1 pro dospělé), 2 te-
nisové kurty, plážový volejbal, 
ping pong, fitness, aqua gym-
nastika, půjčovna horských kol

• Restaurace alla carte s povin-
nou rezervací

• Wi-Fi v hale, u recepce 
a u baru zdarma

• Mini klub, kojenecký koutek
• Na hotelové pláži: 1 slunečník 

a 2 lehátka/pokoj zdarma

Ceny na vyžádání!

DÍTĚ 
letenka

ZDARMA
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Lokalita: Colostrai

Hotel Club Colostrai 
****
Oblíbený klubový hotel ve stylu prázdninové vesničky 
se nachází na jihovýchodním pobřeží, 25 km severně 
od známého letoviska Costa Rei a 11 km jižně od měs-
tečka Muravera, na velmi klidném místě v blízkosti slad-
kovodní laguny, kde hnízdí růžoví plameňáci. Pro bohatý 
animační program je vhodný například pro rodiny s dět-
mi a díky speciálnímu servisu a bezbariérovému pohybu 
pro tělesně postižené. Typicky sardinsky zařízené pokoje 
jsou rozmístěny v hlavní budově nebo ve vilkách v zahra-
dě. Na vyžádání možnost 2 pokojů s výhledem na moře. 
Hotel je velmi dobře hodnocen také pro svou výbornou 
kuchyni zaměřenou na středomořskou kuchyni. 1x týdně 
je v hotelu pořádán tematický večer.

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

•  2 tenisové kurty, plážový 
volejbal, ping pong, petang, 
vodní sporty, mini a junior klub, 
bazén s brouzdalištěm 

•  Vyjížďky na koních a potá-
pěčské centrum v blízkosti za 
poplatek

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

červen od červenec od srpen od září od

 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí 7 nocí 10 nocí

Ceny na vyžádání!

SLEVA

20 %
do 31. 12.  

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 26590 34890 35890 46890 28590 38590 23190 28690

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

3. lůžko dospělý STANDARD 18490 22590 22990 28590 19490 24390 16790 19490

Cena zahrnuje:  zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s plnou penzí s nápoji 
(all inclusive do 20.6. a od 30.8.) a služby delegáta. 

Lokalita: Sant’Elmo – Castiadas

Sant’Elmo Beach Hotel
****
Komplex klubového typu se nachází v jedné z nej-
atraktivnějších lokalit jihovýchodního pobřeží, jen 5 km 
od letoviska Costa Rei a 11 km od městečka Villasi-
mius s nákupními možnostmi, řadou barů, restaurací 
a společenským životem. Hotel je tvořen centrální částí 
se službami, mezonetovými pokoji typu family a pokoji 
standard v řadových vilkách, které jsou rozmístěny 
mezi vzrostlou zelení v rozlehlé a udržované zahradě. 
Všechny pokoje mají k dispozici předzahrádku či terás-
ku s posezením. V hlavní budově se kromě non stop 
recepce nachází restaurace s bohatou gastronomickou 
nabídkou. Hotelová pláž s pozvolným vstupem je snad-
no 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

• All inclusive v termínech do 
20. 6. a od 30. 8.

•  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

•  Na hotelové pláži – 1 slunečník 
a 2 lehátka na pokoj od 3. řady 
zdarma (do vyčerpání kapacity)

SLEVA

10 %
do 31. 3.  

2019
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• Snídaně, obědy i večeře formou 
bufetu

• Americký a beach bar, wellness
• Wi-Fi ve společných prostorách 

zdarma 
• Mini klub (4–12 let)
• 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 28490 36290 36590 49490 38190 51690 28490 36290

3. lůžko dítě 2–8 let CLASSIC 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

3. lůžko dítě 8–13 let CLASSIC 17690 20890 17690 20890 17690 20890 17690 20890

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s plnou penzí a 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 28. 2.  

2019



31

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, za příplatek all inclusi-
ve nebo 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.  

2018

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 7 990 15 990 18 590 21 590 17 590 20 590 7 990 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 včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí s nápoji a služby delegáta.
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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 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 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a 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

25 %
do 31. 12.  

2018
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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 MONTE GARDEN 24890 33590 30990 40390 33990 45390 24590 30690

3. lůžko dítě 3–14 let  MONTE GARDEN 13990 16090 15490 17890 16290 20990 13890 15390

3. lůžko dospělý MONTE GARDEN 21990 28990 26890 34390 29290 38390 21690 26590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí s nápoji a služby delegáta.

Lokalita: Villasimius

Voi Tanka Resort
****
Tento rozsáhlý prázdninový komplex se nachází pouhý 
1 km od městečka Villasimius, v nádherné přírodní 
scenérii na převážně rovném, 43 hektarovém pozem-
ku a přímo u písečné pláže Simius. Pokoje a společné 
prostory jsou propojeny hustou sítí uliček, pěšími 
i cyklistickými trasami. Celým resortem pravidelně 
projíždí vláček, který spojuje jednotlivé části resortu. 
K dispozici je hostům 900 pokojů a bungalovů, které 
se liší velikostí, vzdáleností od moře a službami. Široká 
škála nabízených aktivit umožňuje strávit dokonalou 
dovolenou počínaje relaxem, přes skvělou zábavu, až 
po různé sportovní vyžití. Pobyt zde je mimo jiné jedi-
nečnou příležitostí k objevování chutí tradiční sardské 
i mezinárodní kuchyně v široké škále restaurací.

• Snídaně formou bufetu; za 
příplatek servírované večeře 
výběrem z menu včetně nápo-
jů voda, víno a točené pivo

• 4 restaurace, 7 barů, pizzerie, 
16 butiků

• Olympijský a dětský bazén, 
dětské hřiště a klub 

• Bohatá sportovní nabídka, 
ani mace, wellness, kosmetické 
služby

• Wi-Fi zdarma ve společných 
prostorách

• Plážový servis na hotelové 
pláži za poplatek

SLEVA

20 %
do 31. 1.  

2019
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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 27690 43690 40690 53690 40690 53690 27690 34990

3. lůžko dítě 2–3 roky CLASSIC směrem do zahrady 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

3. lůžko dítě 3–12 let CLASSIC směrem do zahrady 18990 26990 25490 31990 25490 31990 18990 22690

Cena zahrnuje: zpátenčí letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta. 

Lokalita: Villasimius

Hotel 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 3  km od hotelu. Areál se skládá z 5 částí 
s nabídkou 70 jednoduše zařízených pokojů a 8 bun-
galovů s přímým výhledem na moře a zahrádkou. 
Komplex poskytuje bohaté sportovní vyžití a maximál-
ně se podřizuje přáním dětí, pro které je opravdovou 
oázou. Pro zpestření jsou pořádány pravidelné gala 
a tematické večery. Hotel je velmi oblíbený, a proto 
bývá již začátkem roku kompletně vyprodán. S rezerva-
cí 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

• 1. řada rezervovaná pro pokoje 
Superior a Junior Suite

SLEVA

15 %
do 9. 2.  
2019
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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 STANDARD 31490 42990 34790 45290 38990 51190 30690 40590

3. lůžko dítě 3–12 let STANDARD 18790 23390 19990 24290 21790 26690 18490 22490

3. lůžko dospělý STANDARD 20890 26690 22590 27790 24590 30790 20490 25490

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta.

Lokalita: Pula

Lantana Resort Hotel
****
Resort se nachází v jižní části Sardinie, 1 km od centra 
živého městečka Pula s obchůdky, bary a restauracemi, 
v pečlivě udržované zahradě (ta je součástí sítě Asocia-
ce parků a zahrad Itálie) s 9jamkovým putting greenem 
pouze pro ubytované. Komplex je vyhledáván klienty 
toužícími po klidu, krásné přírodě, blízkosti města a vše-
mi, kdo chtějí zároveň poznávat krásné pláže tohoto 
ostrova. Malebný resort je tvořen menšími patrovými 
budovami a rozdělen na hotelovou část s 24 pokoji a re-
zidenční s 32 apartmány, vždy s balkonem nebo terasou. 
Všechny prostory laděny do typického sardinského stylu. 
Hostům je k dispozici bazén s částí pro děti. Restaurace 
je zaměřená především na domácí sardinskou kuchyni, 
jež využívá nejčerstvější místní suroviny. 

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

• Sardinské večery s hudbou 
a tancem

• Půjčovna kol, kurzy potápění, 
projížďky na koních (za popl.)

• Zdarma doprava na golfové 
hřiště Is Molas a pláž 

• Kolektivní lekce pilatek, vodní 
gymnastika

• Pro děti: animace a hřiště
• Pláž 1,5 km: plážový servis, 

gumové čluny, šlapadla, kánoe 
(vše za poplatek)

SLEVA

20 %
do 31. 12.  

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 26490 33490 30890 40890 28190 36190 22490 27690

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

4. lůžko dítě 3–12 let STANDARD 18390 21890 20590 25590 19290 23190 16390 18990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a 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, za 
příplatek servírované večeře 
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

15 %
do 28. 2.  

2019
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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 COMFORT 39890 52590 41490 65390 39890 57390 27990 35690

1. a 2. lůžko COMFORT boční výhled na moře 42190 55790 43790 68890 42190 60690 30290 38790

DUS COMFORT – 1 osoba 60290 81690 63290 105990 60290 90790 36490 47690

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a služby delegáta.

Lokalita: Chia

Falkensteiner 
Resort Chia ****
Hotel s působivou atmosférou typické sardinské vesnič-
ky se nachází v jižní části Sardinie, terasovitě zasazený 
v kopci v bezprostřední blízkosti dávné strážní věže nad 
pláží Torre Chia. Možná díky jeho romantické atmosféře 
se noví majitelé rozhodli pojmout tento resort pro rok 
2019 jako adults only. Pobyt tak bude možný pouze 
pro dospělé a děti od 12 let. Resort projde přes zimu 
rekonstrukcí, která se bude týkat především společných 
prostor. Hostům bude k dispozici 217 komfortních po-
kojů s patiem nebo terasou, z nichž početná část bude 
s bočním výhledem na moře. Restaurace s výhledem 
na bazén se pochlubí specialitami místní kuchyně. Pro 
zpestření pobytu bude k dispozici wellness centrum 
s širokou nabídkou služeb. 

• Snídaně a večeře formou bufetu
• Za poplatek: pronájem aut, 

motocyklů, vodní sporty, 
potápění

• Posilovna, jacuzzi s odpočí-
várnou, stolní tenis, 2 tenisové 
kurty, hřiště na malou kopanou

• Wellness centrum se saunou, 
tureckými lázněmi a nabídkou 
různých druhů masáží

• Wi-Fi zdarma na všech pokojích
• Na 400 m vzdálenou pláž bude 

zajištěná kyvadlová doprava 
• Hotelová pláž vybavená lehát-

ky a slunečníky zdarma

SLEVA

20 %
do 31. 3.  

2019
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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 COTTAGE bez balkónu 34490 50590 37990 56890 40990 54890 26990 40890

1. a. 2. lůžko SUPERIOR COTTAGE 40490 60690 47690 73290 51690 70290 32590 49690

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

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a 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
• K večeři je v ceně 1 lahev vody 

/ dospělá osoba
• 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.  

2019
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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 

• K večeři je v ceně 1 lahev vody 
/ dospělá osoba

• Bar, malý obchůdek přímo 
u hotelu 

• Dětské hřiště, moderní bazén 
a částí pro děti 

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

• Pokoje suite, suite incanto 
a baia prestige mare mají re-
zervovaná místa v přední řadě 

SLEVA

25 %
do 31. 1.  

2019

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 35290 51890 39390 59290 42690 57290 28990 42890

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

3. lůžko dospělý 22790 30990 24890 34790 26490 33790 19690 26590

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a služby delegáta.
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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 10990 15590 13290 18690 14890 21690 10890 15990

1. a 2. lůžko CLASSIC PLUS – výhled do zahrady 11490 16190 13690 19290 15290 22290 11290 16590

3. lůžko dítě 3–12 let CLASSIC PLUS – 
výhled do zahrady 

5990 8390 7190 9990 9390 13590 5990 8590

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

Lokalita: Sant’ Antioco

Lu Hotel Maladroxia
****
Lu’ Hotel Maladroxia leží na ostrově Sant’ Antioco 
ve stejnojmenném letovisku, pouhých 30 m od jedné 
z nejkrásnějších pláží ostrova. Sant’ Antioco je největ-
ší ostrov patřící k Sardinii a má velmi staré historické 
a kulturní kořeny. Promenáda malého letoviska je 
plná barů, restaurací a typických obchodů, které jsou 
nedaleko pláže s jemným bílým pískem a křišťálového 
moře. Hotel disponuje celkem 36 pokoji v mořském 
stylu, které nabízejí veškeré pohodlí s vysoce kvalitním 
příslušenstvím a službami. Panoramatická restaurace 
s výhledem na nádhernou zátoku Maladroxia nabízí 
výběr jídel z místní i mezinárodní kuchyně, s důrazem 
na výběr kvalitních a čerstvých produktů. 

• Snídaně formou bufetu; za 
příplatek servírované večeře 
výběrem z menu o 4 chodech

• Parkoviště, restaurace, american 
bar, bazén s hydromasáží

• Wi-Fi zdarma v celém komplexu
• Sportovní aktivity: potápění, 

pronájem lodí, lodní výlety, 
kiteboarding, mořský rybolov, 
turistika, cyklistika, jízda na koni 

• Hotelová pláž vzdálená 30 m. 
Plážový servis za poplatek

SLEVA

15 %
do 31. 3.  

2019

  Aktuální nabídka letenek na: info@sardinie.cz. Ceny privátních transferů a pronájmu vozů viz str. 5
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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 8590 11990 9290 12990 9290 13190 8390 11990

3. lůžko dítě 3–12 let CLASSIC 4690 6390 5790 7990 5790 8190 4490 6590

3. lůžko dospělý CLASSIC 6290 8590 7590 10490 7590 10690 5990 8890

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

Lokalita: Carbonia

Lu Hotel Carbonia
****
Moderní designový hotel se nachází na okraji letoviska 
Carbonia, cca 70 km od letiště Cagliari a 20 min. jízdy 
autem od nádherných divokých pláží Maladroxia, Sotto 
Torre a další. Pro milovníky historie se v okolí nacházejí 
významné archeologické památky a naleziště. Na své si 
zde přijdou i sportovní nadšenci, pro které je zde široká 
nabídka individuálních aktivit, ale i možnost kvalifiko-
vaných instruktorů. Chvíle odpočinku zajistí exkluzivní 
wellness centrum. Hotel disponuje 66 prostornými 
pokoji s výhledem na město, nabízející veškeré pohodlí. 
Restaurace je zaměřena na speciality sardinské kuchyně 
a místní vína. Pro dokonalý požitek z dovolené v tomto 
hotelu doporučujeme pronájem vozu na celý pobyt. 

• Kontinentální snídaně, večeře 
možné za příplatek

• Wellness centrum, venkovní 
bazén s vířivkou, fitness centrum

• Restaurace,  bar, bistro, kavárna
• Wi-Fi na pokojích zdarma 
• Sportovní aktivity: Kite surfing, 

trekking, cykloturistika, jízda 
na koni

• Dětský bazén, hlídaní dětí 
za poplatek

SLEVA

30 %
do 31. 1.  

2019

  Aktuální nabídka letenek na: info@sardinie.cz. Ceny privátních transferů a pronájmu vozů viz str. 5
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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 22390 31390 32490 41990 31390 42890 20990 25690

3. lůžko dítě 2–6 let STANDARD 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

3. lůžko dítě 6–12 let STANDARD 15590 20890 21390 26190 20890 26590 7990 7990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s all inclusive a služby delegáta.

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

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

(za poplatek)
• Wi-Fi a internet point zdarma, 

obchůdek, herna 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 od 2. řady

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.  

2019
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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 7 990 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 včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s plnou penzí s nápoji a 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

20 %
do 31. 12.  

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 STANDARD 22890 28290 26690 34990 24990 31490 20790 25290

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

4. lůžko dítě 3–12 let STANDARD 16590 19290 18490 22690 17690 20890 15590 17790

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a 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; za 
příplatek servírované večeře 
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

• Slunečníky a polohovací křesíl-
ka na hotelové pláži zdarma

SLEVA

15 %
do 28. 2.  

2019
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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 21690 26590 23290 28890 25390 34790 21690 27290

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

3. lůžko dítě 4–11 let STANDARD 7990 10490 8890 11690 9990 14690 7990 10890

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a 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 nachází malé komerční centrum se supermarketem, 
pizzerií, tabákem a dalšími malými obchůdky. Hotel 
s jedinečnou rodinnou atmosférou disponuje centrální 
budovou, kde jsou soustředěny hlavní služby. V pří-
jemném stínu vzrostlých pinií se nachází 37 jednoduše 
vybavených pokojů standard a family typu suite 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 vstu-
pem 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

DÍTĚ 
letenka

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

• Skluzavka a houpačka pro děti 
v zahradě, mini klub 3–12 let 
za poplatek 

• Tenis. kurty cca 6 km od hotelu
• Wi-Fi ve společných prosto-

rách zdarma
• V ceně kyvadlové dopravy je 

plážový servis (1 slunečník 
a 2 lehátka)

• Na pláži je několik restaurací 
a barů s toaletami a sprchami

Lokalita: Porto Pino

Hotel Cala dei Pini
***
Příjemný hotel nedaleko divoké pláže s vyhlášenými 
bílými písečnými dunami se nachází v klidné části jiho-
západní Sardinie. Z jedné strany je obklopen borovico-
vým hájem a z druhé strany lagunou, původně sloužící 
k těžbě mořské soli. Nedaleko hotelu se nacházejí bary, 
malé obchůdky a restaurace. Dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek mají balkon a jsou jedno-
duše, ale vkusně zařízené. Klimatizovaná restaurace 
s venkovní částí a výhledem na bazén nabízí typickou 
sardinskou kuchyni. Hosté si mohou vybrat pobyt se 
snídaní, s polopenzí i plnou penzi. Na 3 km dlouhou 
rozlehlou pláž s jemným bílým pískem, pozvolným 
vstupem do moře a křišťálově čistou vodou, vzdálenou 
750 metrů od hotelu je zajištěna kyvadlová doprava 
za poplatek.

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 9990 13990 10990 15590 13790 19490 9790 13990

3. a 4. lůžko dítě 2–10 let STANDARD 7290 9990 7890 10990 9890 13790 6990 9990

3. a 4. lůžko dospělý STANDARD 8990 12790 9890 13990 12490 17590 8890 12790

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

SLEVA

10 %
do 31. 3.  

2019

  Aktuální nabídka letenek na: info@sardinie.cz. Ceny privátních transferů a pronájmu vozů viz str. 5
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Lokalita: Isola Rossa

Residence 
Torre
Residence Torre je moderní řadová vilka s apartmány 
typu Mono, Bilo a Trilo, situovaná v klidné čtvrti Tanca 
Torre ve městečku Isola Rossa, které nabízí veškeré 
zázemí jako obchody, bary s živou hudbou, restaurace 
a sportovní centrum. Za hřejivým sluncem a průzrač-
ně čistým mořem a jedinečnými západy slunce sem 
míří milovníci Sardinie z celého světa. Apartmány se 
nacházejí v přízemí nebo v 1. patře (vždy s terasou či 
verandou a posezením). Vzdálenost od krásné písečné 
pláže je cca 150–200 metrů a od centra cca 150 m. 
Apartmány mají kvalitní vybavení, k němuž patří i ku-
chyňský kout a televize. K dispozici je klientům recepce 
s asistencí v českém jazyce. 

• Stravování vlastní. Obchody 
a restaurace v docházkové 
vzdálenosti

• V městečku: tenisový kurt, 
hřiště na nohejbal či fotbal, 
vodní sporty, 2 potápěčská 
centra, půjčovna šlapadel, 
kanoí, motorových člunů (vše 
za poplatek)

• Skákací hrad, Aquapark (1  km)
• Wi-Fi v restauracích a barech 

za poplatek
• Písečná pláž La Longa – plážo-

vý servis 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

MONO 2 – cena za apartmán 5690 10990 12790 23490 12990 28290 5690 9990

BILO 4 – cena za apartmán 9390 16990 17690 32890 18390 37990 7990 14390

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy a služby delegáta na telefonu. Poplatky na místě povinné: spotřeby € 25/os. od 6 let/
týden, závěrečný úklid mimo kuch. koutu € 40/MONO a BILO, vratná kauce € 100/apartmán. Poplatky na místě nepovin-
né: dětská postýlka € 30/týden, přistýlka € 50/týden, povlečení/ručníky € 15, malá zvířata + 50 % příplatek za úklid.

SLEVA

15 %
do 31. 3.  

2019
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• Stravování vlastní – v bezpro-
střední blízkosti restaurace, 
bary, obchody 

• Škola windsurfingu, zapůjčení 
motorových člunů, potápění, 
půjčovna kol (vše za poplatek)

• Aquapark (900 m), internetová 
kavárna (300 m), Pevero Golf 
Club (15 km)

• Plážový servis na městské pláži 
za poplatek

Lokalita: Baja Sardinia

Residence 
Pineta Uno
Residence je situována ve vzrostlém piniovém háji, 
na vyhlášeném Smaragdovém pobřeží v severní 
části ostrova, na okraji živého městečka Baia Sardinia. 
V bezprostřední blízkosti se nachází množství obcho-
dů, kavárny, restaurace, supermarket, lékař, lékárna 
a půjčovna aut. 13 prostorných a světlých apartmánů 
je situováno v přízemí s předzahrádkou a posezením 
nebo balkonem v 1. patře. Všechny mají k dispozici TV, 
jsou vybaveny myčkou na nádobí a kromě typu Mono 
i pračkou. Pro početnější rodiny nebo skupiny přátel 
jsou k dispozici apartmány Quadri pro 5–6 osob. Krás-
ná písečná pláž se rozprostírá 250 m od rezidence.

květen/červen od 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

MONO 2 – cena za apartmán 7690 17990 19890 41290 19890 46590 6590 12490

TRILO 4 – cena za apartmán 9990 23190 25690 53890 25690 64190 8490 16290

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy a služby delegáta.
Poplatky na místě povinné: spotřeby € 9/os./den, vratná kauce € 150/apartmán, neuklizený kuch. kout € 25/apartmán.
Poplatky na místě nepovinné: ložní prádlo a ručníky € 15/os./výměna, dětská postýlka € 5/den, malé zvíře € 50/pobyt.

SLEVA

15 %
do 31. 1.  

2019
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Lokalita: San Teodoro

Apartmány 
Sole
Apartmány Sole se nacházejí v malých, zpravidla jedno-
patrových domech či vilkách a jsou zařízené v jedno-
duchém, ale pohodlném stylu dle vkusu jednotlivých 
majitelů. Mají k dispozici vybavený kuchyňský kout, 
1–2 ložnice dle velikosti apartmánu a televizor. V pří-
zemí vždy disponují zahrádkou s posezením, v prvním 
patře vybavenou terasou či balkonem. Městečko San 
Teodoro vzdálené 300–1200 m (dle konkrétní polohy 
ubytování) je díky svému bohatému zázemí obcho-
dů, restaurací, barů, pizzerií a diskoték vyhledáváno 
především mladými, kteří kromě krásného moře touží 
i po večerním vyžití, ale na své si zde přijde každý. Pláž 
La Cinta s pozvolným vstupem, vzdálená 500–1700 m, 
je ideální pro děti a milovníky vodních sportů. 

• Stravování vlastní. V blízkosti se 
nachází supermarket 

• Vodní sporty i plážový servis 
na pláži La Cinta za popla-
tek: windsurfing a kanoistika, 
potápění, výlety na lodích, 
půjčovna lodí 

• V blízkosti pláže jezdecká škola, 
kromě projížděk i možnost výuky

• V centru města – tenis, mini 
fotbal, volejbal, bowling, půj-
čovna jízdních kol, 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

BILO 4 – cena za apartmán 5290 8990 18590 26190 18590 30590 4190 6190

TRILO 4 – cena za apartmán 5990 10990 20790 29290 20790 34590 4590 6890

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy a služby delegáta. Poplatky na místě povinné: vratná kauce € 200/ap., neuklizený 
kuch. kout € 25, spotřeby € 5/os./noc do 7. 6. a od 14. 9., € 7/os./noc 8. 6.–13. 9. Poplatky na místě nepovinné: ložní 
a koup. prádlo € 12/os./výměna, dětská postýlka € 5/noc, dětská židlička € 3/noc, malé zvíže € 50/pobyt.

SLEVA

12 %
do 31. 1.  

2019
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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

BILO 4 – cena za apartmán 9990 17990 23690 33490 22890 37290 9590 14390

1.–3. letenka PRG-CAG-PRG Dle aktuální nabídky. Cena se mění v závislosti na obsazenosti jednotlivých letů.

4. letenka dítě do 18 let ZDARMA v rámci FIRST MINUTE do 31. 1. 2019 nebo do vyčerpání kapacity.

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy, spotřeby, závěrečný úklid a služby delegáta. Poplatky na místě povinné: vratná kau-
ce € 100/apartmán, check in po 20 h € 30/apartmán. Poplatky na místě nepovinné: ložní prádlo € 10/os./týden, ručníky 
€ 10/os./týden, TV/Sat, klimatizace, pračka € 50/týden/ každá z položek, dětská postýlka € 50/týden, Wi-Fi € 10/týden

Lokalita: Costa Rei

Apartmány
Rey
Apartmány Rey se nacházejí ve známém letovisku 
Costa Rei, které se pyšní 8 km dlouhou pláží s jemným, 
bílým pískem a pozvolným vstupem do moře. Všechny 
nabízené apartmány jsou různě rozmístěny po celém 
letovisku, v pásu do 400 m od pláže. Jelikož se jedná 
o jednotlivé soukromé apartmány různých majitelů, 
garantujeme pouze běžné standardy. Styl, vybavení i za-
hrady jednotlivých apartmánů se liší. Přízemní apartmány 
mají posezení v zahrádce, apartmány v patře mají balkon 
s posezením. Pro páry doporučujeme apartmány typu 
Bilo. Pro početnější rodiny a skupiny přátel apartmány 
Trilo se 2 ložnicemi nebo Quadrilo se 3 ložnicemi. 

• Stravování vlastní. V centru 
letoviska široká škála stravova-
cích a nákupních možností. 

• Sportovní možnosti za popla-
tek: tenisové kurty, hřiště na 
mini fotbal, půjčovnu kol

• Vodní sporty na pláži: vodní 
lyžování, potápění, wind a kite 
surfing, kánoe, čluny

• Plážový servis, šlapadla a vodní 
sporty na pláži za poplatek

DÍTĚ 
letenka

ZDARMA
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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

BILO 4 – cena za apartmán 34590 50890 68690 105290 64590 98390 25990 39390

VILA 6 – cena za apartmán 49290 74190 98990 155390 94190 141790 36290 55290

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy, plážový servis, užívání bezénu, piano bar, mini a young klub a služby delegáta.
Poplatky na místě povinné: spotřeby od 6 let € 42/os./týden.
Poplatky na místě nepovinné: plážové lehátko € 4,50/den, Wi-Fi v apartmánech/vilkách € 5/24 h, € 10/3 dny, € 15/týden.

Lokalita: Villasimius

Residence 
Cormoran
Komplex se nachází v klidné jižní oblasti vyhlášené pro 
nejkrásnější bílé pláže, přímo na písečné pláži Campus. 
Živé městečko Villasimius je vzdálené pouhé 3 km. 
Residence nabízí možnost ubytování v útulných apart-
mánech typu bilo pro 4 osoby s možností 1 přistýlky 
na vyžádání či v prostorných vilách pro početnější ro-
diny nebo skupiny přátel. Vily jsou zařízeny pro 6 osob 
s možností až 2 přistýlek na vyžádání. Všechny typy 
residenčního ubytování disponují vybavenou kuchyň-
kou, klimatizací a designovou koupelnou se sprchou 
a teráskou s posezením. Apartmány v 1. patře mají navíc 
možnost výhledu na moře. Vilky mají díky své poloze 
možný pouze výhled do zahrady. 

• Stravování vlastní 
• K dispozici: restaurace Terazza 

u bazénu, centrální restaurace, 
American & Beach bar

• Vybavení: TV, safe, rádio
• 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 slunečníky a křesílka 
zdarma, lehátka za poplatek

SLEVA

10 %
do 9. 2.  
2019
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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

Cena za pronájem vily 48190 68490 64290 91490 74890 106690 37990 60490

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy a služby delegáta. Poplatky na místě povinné: vratná kauce € 300, ložní prádlo € 15/
os./týden, spotřeby € 30/os./týden, závěrečný úklid € 100, pokuta za netříděný odpad € 100. Poplatky fakultativní: Wi-Fi 
€ 50, příjezd mezi 20–24:00 € 50, dětská postýlka € 30, plážová osuška € 10/os./týden.

Lokalita: Pula

Vila 
Eleonora
Tato kouzelná nedávno zrekonstruovaná soukromá vila 
se nachází v jižní části Sardinie, přibližně 2 km od měs-
tečka Pula s obchůdky, restauracemi a zároveň u vý-
znamné archeologické zóny Nora a chráněné mořské 
rezervace. Disponuje soukromým bazénem s lehátky 
a venkovní sprchou, který je součástí velké udržova-
né zahrady s keři a vzrostlými stromy. Prostorný dům 
se rozkládá na 3 podlažích a disponuje 4 ložnicemi, 
2 koupelnami, 2 obytnými místnostmi – 1 s plně vyba-
venou kuchyní a druhá s kuchyňským koutem je přímo 
přístupná z venkovní kryté terasy vybavené ratanovým 
stolem a židlemi pro 8 osob. Pro chvíle odpočinku jsou 
na terase také křesílka a pohovka. Pobyt doporučujeme 
početnějším rodinám nebo skupinám přátel.

• Stravování vlastní. Nákupní 
možnosti ve 2 km vzdáleném 
městečku Pula

• Vybavení: myčka, pračka, TV/
Sat, rádio, venkovní gril, parko-
vací místo

• Wi-Fi za poplatek
• V blízkosti golfové hřiště Is 

Molas, potápěčské centrum, 
tenisový klub

• Písečná pláž vzdálená 300 m. 
Plážový servis za poplatek

SLEVA

20 %
do 28. 2.  

2019
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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.



• Odrážky

www 

.sardinie. 
cz


