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SARDEGNA TRAVEL
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–  vlastní certifikát ISO 9001
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OLBIA 
SMARAGDOVÉ POBŘEŽÍ
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OLBIA
Olbia (45.366 obyvatel) je hlav-
ním městem nové provincie 
Gallura. Nachází se v zátoce, 
která jej chrání před mořskými 
větry, je zde mezinárodní letiště 
a přístav.
Podle pověsti ho založila myto-
logická postava Iolao nebo řečtí 
fokijští osadníci z Marseille, ale 
ve skutečnosti bylo pravděpo-
dobně založeno punskými kme-
ny mezi 6. a 4. stoletím př. n. l. 
Během římského období byla 
Olbia důležitým centrem na ces-
tě do Ostie. Po období úpadku 
bylo město Olbia kolem roku 
1000 obnoveno a stalo se hlav-
ním městem pánů z Gallury pod 

názvem Civita nebo Terranova.
Předpokládá se, že středověké 
město se nacházelo kolem ro-
mánského kostela San Simplicio 
s kamennou klenbovou konstruk-
cí (z 12. století), který je považo-
ván za nejvýznamnější památku 
města.
V moderní době město zažívalo 
střídavá období rozvoje, která 
byla vždy spojena s rozkvětem 
přístavu. V roce 1939 město do-
stalo zpět svůj název řeckého 
původu. Jeho rozvoj je spjatý 
s rozkvětem turistického ruchu 
započatým v šedesátých letech 
minulého století na pobřeží 
Costa Smeralda.

Provincie Gallura oplývá archeo-
logickými a historickými památ-
kami. Jsou zde početné nuragy 
a hroby obrů, z nichž vynikají ty 
na území Arzachena. Ekologicky 
významné je souostroví Madda-
lena, na kterém se nachází stej-
nojmenný národní park a který se 
skládá ze čtyř hlavních ostrovů
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SMARAGDOVÉ POBŘEŽÍ (Costa Smeralda)
Pobřeží Costa Smeralda (Sma-
ragdové pobřeží) se rozkládá 
na severovýchodě Sardinie, 
v provincii Gallura, podél malých 
hlubokých zátok podobných 
fjordům, obklopených žulovými 
skalnatými výběžky, časem opra-
covanými do zvláštních tvarů. 
Skály a ostrůvky uzavírají malé 
strmé zátoky s plážemi z bílého 
písku. Některé jsou obzvláště 
krásné, jako Liscia di Vacca nebo 
Cala di Volpe, omývané průzrač-
nou vodou a obklopené boha-
tou středomořskou vegetací.
Od šedesátých let minulého 
století společnost Cooperativa 
Costa Smeralda zatraktivnila po-

břeží pro turisty: byly vybudo-
vány přístavy, hotely, residence 
a turistická střediska. Z divoké 
a málo osídlené oblasti se stal 
symbol světáctví, luxusu a do-
volené elitní společnosti. Tato 
oblast bývá každoročně cílem 
tisíců turistů.

(La Maddalena, Caprera, Santo 
Stefano, Spargi) a dalších men-
ších ostrovů, z nichž nejznámější 
je ostrov Budelli pro jeho růžo-
vou pláž. Zajímavá je také ná-
vštěva Garibaldiho domu na os-
trově Caprera, kde je zachováno 
zařízení a předměty z poslední-
ho období generálova života.



6

Lokalita: Baja Sardinia
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 32 km

Poloha
Špičkový resort s komorní atmosférou 
leží 2 km od Baja Sardinia, mezi Smara-
gdovým pobřežím a NP La Maddalena, 
6 km od Porto Cervo.

Vybavení
Recepce, restaurace a piano bar s terasou 
(klimatizované), bazén s terasou s lehát-
ky a slunečníky, dětský bazén, salónek, 
panoramatická terasa, welness centrum, 
butik, kuřácká zóna, čistírna, prádelna, 
kongresové centrum.
Wi-Fi zdarma: společné prostory, pokoje.

Ubytování
31 moderních pokojů s výhledem 
na moře. Vybavení: balkon/zahrádka, 
koupelna se sprchou a  hydromasážní 
vanou, není-li uvedeno jinak (župan, 
pantofle, fén), individuální klimatizace, 
minibar, Wi-Fi, trezor na laptop, LCD TV/
Sat.  Max. obsazenost 2 dospělí a 1 dítě 
do 14 let, není-li uvedeno jinak.
SUPERIOR: (25–28 m2) koupelna (dvoji-
tá sprcha či vana), balkon s posezením. 
DELUXE: (25–32 m2) balkon s posezením. 
GARDEN DELUXE: (34 m2) zahrádka s po-
sezením, přímý vstup k bazénu. JUNIOR 
SUITE: (35-40 m2) obývací část, přistýlka,  
balkon s posezením. Volba polštáře – 8 
typů. Max. 3 dospělí + dětská postýlka. 
GARDEN JUNIOR SUITE: (35–40 m2) ex-

kluzivní; obývací část, velká koupelna, 
zahrádka s posezením, přímý vstup k ba-
zénu. Max. 3 dospělí + dětská postýlka. 
SUITE: (66 m2) jedinečný; ložnice s krbem, 
koupelna (jacuzzi, sprchový kout), obýva-
cí pokoj s pohovkou a posuvnými dveřmi, 
2.  koupelna (dvojitá sprcha). Zahrádka 
s posezením, 2  lehátka, slunečník, přímý 
vstup k bazénu. Volba polštáře – 8 typů. 
Max. 5 dospělých + dětská postýlka.

Stravování
Polopenze: snídaně formou bufetu, ve-
čeře servírovaná, výběr z menu (večeři 
lze měnit za oběd). 
Restaurace LUNARIA: terasa, výhled 
na moře, špičková sardinská kuchyně a vína.

Sport a animace
Bazén, fitness centrum, jogging, trekking.
Za poplatek: jízdní kola, výlety (i heli-
koptérou), vodní sporty.
V okolí: karting, koně, fotbal, potápění, 
tenis, Pevero Golf Club.

Wellness & beauty
Za poplatek wellness centrum: sauna, 
masáže, hydromasážní bazén, jóga.

Pláž
Pláž Cala Ginepri u hotelu (hrubší písek, 
strmý vstup do moře). Lehátka, sluneční-
ky a osušky zdarma. V hl. sezóně plavčík.

L’EA BIANCA LUXURY RESORT *****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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VILY L’EA BIANCA LUXURY RESORT *****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Lokalita: Baja Sardinia
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 32 km

Pro ty, kteří dávají přednost naprostému 
soukromí a zároveň se neradi vzdávají 
služeb hotelu, nabízí Ea Bianca Luxury 
Resort 5 luxusních vil utopených v pa-
nenské přírodě. Divoká místní vegetace 
se harmonicky snoubí s použitým archi-
tektonickým stylem vilek. Prostorné poje-
tí, sofistikovaný design a moderní vysoce 
komfortní zázemí hotelu poskytují pocit 
maximálního soukromí a pohodlí. Měs-
tečka a pláže v dosahu několika málo ki-
lometrů nabízejí širokou škálu sportovní-
ho a kulturně společenského vyžití (Porto 
Cervo, Baia Sardinia, Cannigione), nejbliž-
ší supermarket je vzdálený cca 5 km. Psi 
do 10 kg akceptováni (na vyžádání).

Útulné víceúrovňové vilky na svahu 
vedle hotelu jsou obklopeny autentic-
kou středomořskou přírodou. Všechny 
mají klimatizaci, TV/Sat, telefon i trezor 
ve všech pokojích, nezávislý alarm, plně 
vybavenou kuchyň (myčka, lednice, el. 
sporák) a jednu menší společnou kou-
pelnu i mimo ložnice, které mají vždy 
vlastní příslušenství se sprchou.

VILA GARDENIA (67 m2), VILA BOUGAN-
VILLE (77 m2): Dvě ložnice, samostatná 
kuchyň a velký salon, prodloužený kry-
tou terasou s posezením a výhledem 
na souostroví La Maddalena. Recepce 
cca 250–300 m, pláž 350–400 m. VILA 
IRIS  (97 m2): Větší vilka sestává ze 3 lož-

nic, velkého salonu s domácím kinem, 
kuchyně a dvou venkovních teras s po-
sezením a výhledem na souostroví La 
Maddalena. Recepce cca 100 m, pláž 
200 m. VILA ORTENSIA  (100 m2): Pro-
světlený a pohodlný obývací pokoj s te-
rasou s posezením a výhledem na moře, 
na niž vedou velká okna jedné z místnos-
tí. Samostatná kuchyň s krásným výhle-
dem na záliv má také přímý vstup na te-
rasu. 2 ložnice po schodech přístupné ze 
salonu jsou doplněny ještě třetí, zcela 
nezávislou ložnicí s vlastním vchodem 
a příslušenstvím. Recepce cca 200 m, 
pláž 300 m. VILA IBISCUS  (110 m2): Ne-
nápadný vchod vede do velmi prostor-
ného salonu s přímým výstupem na vel-
kou, částečně krytou terasu (s výhledem 
na záliv, souostroví La Maddalena a hory 
Korsiky) a s jídelním stolem situovanou 
v blízkosti kuchyně. Všechny 3 ložnice 
jsou přístupné po schodech z obývacího 
pokoje. Vchod jak z resortu, tak ze silnice 
(vyhrazené kryté parkovací místo). Re-
cepce cca 400 m, pláž 500 m.

Pronájem jednotlivých vilek zahrnuje 
Wi-Fi, denní úklid s výměnou ložního 
prádla 2x týdně, volný vstup do fitness, 
slunečník, lehátka a osušky na pláži 
a u bazénu. Možnost příplatku za snída-
ně. Hostům je na vyžádání a za poplatek 
k dispozici kuchař, majordomus.
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Lokalita: Poltu Quatu
Vzdálenost od moře: 0 m, od pláže 1 500 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Poloha
Grand Hotel Poltu Quatu s certifikovaným 
členstvím ve skupině Small Luxury Ho-
tels of the World patři mezi nejznámější 
pětihvězdičkové hotely na světě. 

Vybavení
Hostům jsou k dispozici 2 restaurace, pi-
ano bar, Lounge bar u bazénu, venkovní 
bazén s kaskádou oddělenou časti pro 
děti, wellness a fitness centrum, butiky, 
nehlídané parkoviště. Wi-Fi zdarma.

Ubytování
Hotel nabízí ubytování v hotelové části se 
146 pokoji a suitami a v residenční časti 
v 67 apartmánech. Klienti residenční části 
mohou zdarma využívat bazén, pláž, po-
silovnu, wellness, tenisové kurty a mají
v ceně malou snídani. CLASSIC: s výhle-
dem směrem do hor. SUPERIOR: oriento-
vaný k bazénu nebo krásným udržova-
ným zahradám. DELUXE: pokoje s terasou 
s úchvatným výhledem směrem na záliv 
s přístavem. JUNIOR SUITE: prostorný 
dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky 
v obývací časti. Teráska a výhledem na kas-
kádu bazénů. CLASSIC SUITE: se skládá 
z dvoulůžkové ložnice a odděleného po-
koje (obě místnosti s vlastním příslušen-
stvím). Prostorná terasa s panoramatickým 
výhledem na moře a přistav je vybavena 
polstrovaným ratanovým nábytkem.

Stravování
Ubytovaní se snídaní. Za příplatek mož-
nost polopenze i plné penze.
LA BAHIA: restaurace s výhledem na pří-
stav dell’ Orso podává snídaně formou 
bufetu a servírované večeře. Láká na me-
zinárodní kuchyni a tradiční středo-
mořské, sardinské a neapolské recepty. 
Kuchyně v maximální míře využívá nej-
čerstvější suroviny („km 0“). AL ALBA: 
restaurace s výhledem na bazén nabízí 
bohatou škálu obědů formou à la carte.

Pro děti
Dětský bazén, herna, lekce tenisu a jízdy 
na koni (za poplatek), mini a young klub, 
hřiště, kino a videohry.

Sport a animace
Půjčovna kol, treking s průvodcem, mini 
fotbal, tenis (2 hotelové kurty s umělým 
povrchem, trenér a sparing partner k dis-
pozici za poplatek), vyjížďky i kurzy jízdy 
na koni, pronájem kajaků, člunů a jachet, 
pozorování velryb, potápění, šnorchlo-
vání a výlety ponorkou v Orso Diving 
Centre, golf Pevero 18 jamek v blízkosti, 
karting na dráze šampionů v Porto Cervu.

Pláž
Plážový servis (do vyčerpání kapacity) a ky-
vadlová doprava na pláže Liscia di Vacca 
a Grande Pevero každou hodinu zdarma.

GRAND HOTEL POLTU QUATU *****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Santa Teresa Gallura / CapoTesta
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 66 km

Poloha
Hotel je zasazen do středomořské přírody 
přímo u bílé písečné pláže a pouhé 2 km 
od městečka Santa Teresa Gallura, do kte-
rého jezdí 4x denně hotelový bus zdarma. 
Jedná se o menší klidný hotel, vhodný pro 
strávení odpočinkové dovolené.

Vybavení
Recepce s halou, 2 restaurace, cocktail bar 
u bazénu, bar s panoramatickou terasou 
(noční piano bar), 2 bazény včetně jed-
noho hydromasážního (celková plocha 
bazénů je 1 000 m2), wellness centrum, 
posilovna, dětský klub (5–10 let), hlídaní 
dětí za poplatek, nehlídané parkoviště. 

Ubytování
Hotel má 128 pokojů s balkónem nebo te-
rasou s posezením. Zařízeny jsou v sardin-
ském stylu, vybaveny individuální klimati-
zací, koupelnou se sprchou nebo vanou, 
telefonem, trezorem, TV/Sat, minibarem. 
Wi-Fi zdarma ve společných prostorách.
CLASSIC: jednoduché ubytování s mož-
ností 3. lůžka nebo dětské postýlky. 
SUPERIOR: s bočním výhledem na moře 
a možností 3. lůžka nebo dětské postýl-
ky.  DELUXE (doporučujeme): s přímým 
výhledem na moře, s možností 3. lůžka.  
JUNIOR SUITE: mají navíc obývací část 
s rozkládací pohovkou pro 3. osobu, pro-
storná terasa s lehátky a přímým pano-
ramatickým výhledem na moře. SUITE 

EXECUTIVE: ložnice, obývací pokoj s 2 
rozkládacími lůžky, terasa s lehátky a pří-
mým výhledem na moře (max. obsaze-
nost 4 osoby).
Možnost propojených pokojů v katego-
rii Classic, Superior a Deluxe, vhodné pro 
početné rodiny.
3 pokoje pro hendikepované.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Možnost dokou-
pení polopenze nebo plné penze. 
COLONNA: elegantní klimatizovaná re-
staurace s výhledem na moře, podávají 
se zde snídaně a večeře a la carte (výbě-
rem z menu). PAGODA: restaurace blízko 
bazénu, kde se podávají většinou obědy 
formou výborného bufetu, v hlavní se-
zóně i večeře formou bufetu s výběrem 
dvou hlavních chodů.

Sport a animace
Posilovna; tenisové kurty (nedaleko ho-
telu), vodní sporty za poplatek na ob-
jednání. Trekking – v okolí hotelu množ-
ství značených turistických tras různé 
obtížnosti.

Pláž
Nádherná pláž s jemným bílým pískem, 
průzračně čistou vodou se nachází pří-
mo před hotelem, je vybavena sluneční-
ky a lehátky s osuškami. Na pláži je v blíz-
kosti škola kitesurfingu.

COLONNA GRAND HOTEL CAPO TESTA *****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Porto Cervo – Cala Granu
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 34 km

Poloha
Rozlehlý luxusní resort na klidném místě 
s výhledem na zátoku Porto Cervo, cca 
1 km od pláže Cala Granu a 3 km od cen-
tra Porto Cervo (minibus do města 4x 
denně zdarma).

Vybavení
2 restaurace, bar u bazénu, piano bar, ba-
zény s mořskou vodou, sluneční terasy, 
TV sál, butiky, kongresové sály, nehlída-
né parkování, heliport (10–19 h), molo.
Wi-Fi zdarma: hotel, pokoje, bazén, pláž. 

Ubytování
250 pokojů: koupelna (sprcha, vana), TV/
Sat, minibar, trezor, připojení k internetu, 
klimatizace.
STANDARD: balkon, výhled do zahra-
dy (za příplatek na moře), lze 3. lůžko 
či dětská postýlka. SUPERIOR: výhled 
na moře, lze 3. lůžko či dětská postýlka. 
DELUXE: balkon/terasa, výhled na moře/
do zahrady, hydromasážní vana, max. 2 
osoby. SUITE EXECUTIVE: salónek, pokoj 
s manželským lůžkem, 2 koupelny, tera-
sa, výhled na moře, max. 4 osoby. SUITE 
IMPERIAL: salónek, pokoj s manželským 
lůžkem, 2 terasy, 4 koupelny, 2 hydro-
masážní vany, venkovní bazén, výhled 
na moře, max. 6 osob. Na vyžádání SUI-
TE ROYAL, SUITE PRESIDENTIAL s bazé-
nem, propojené a bezbariérové pokoje.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek 
polopenze a plná penze. COLONNA RE-
STAURANT: panoramatická terasa, večeře 
při svíčkách (á la carte). Nutný formální 
oděv. COLONNA CAFÉ: výhled na bazény 
a Porto Cervo. PAGODA BEACH RESTAU-
RANT: u pláže, panoramatický výhled, 
snídaně a oběd formou bufetu. POOL 
BAR: toasty, saláty, ovocné koktejly.

Pro děti
Mini klub (3–12 let), večeře v dětské 
restauraci.

Sport a animace
Večerní animace, posilovna, cvičné gol-
fové hřiště a tenis 1 km, 11 km Pevero 
Golf Club. Trekking, kola, koně, lekce te-
nisu a golfu, potápění, vodní sporty.

Wellness & beauty
Bazén, turecké lázně, finská sauna, relax 
zóna. Za popl. masáže, centrum krásy.

Další služby
Výlet ponorkou, pronájem helikoptéry,
lodí, letadla.

Pláž
Malá písečná pláž a dřevěné terasy se 
schůdky do moře vybavené lehátky 
a slunečníky. Plážové osušky zdarma.

COLONNA RESORT *****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Porto Cervo
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 30 km

Poloha
Komfortní hotel s výhledem na záliv Gol-
fo del Pevero leží v srdci Smaragdové-
ho pobřeží, 2 km od centra Porto Cervo 
a 8 km od Baja Sardinia..

Vybavení
Moderní hotel v sardinském stylu poskytu-
je služby velmi vysoké úrovně. Součástí je 
recepce, 2 restaurace, 3 bary, fitness a we-
llness centrum, business centrum, luxusní 
butik, soukromé parkoviště, heliport. 
V zahradě: 5 kaskádových bazénů (večer
osvětlené), dětský bazén, jacuzzi, lehátka
s osuškami. Wi-Fi ve společných prosto-
rách zdarma.

Ubytování
Hotel disponuje 102 pokoji, většinou 
s výhledem na moře. Všechny mají kou-
pelnu s vanou či sprchou, telefon, SKY TV/
Sat, rádio, minibar, trezor, pevné připoje-
ní k internetu, fén, individuální klimatiza-
ci, terasu s posezením. CLASSIC: (22 m2 
+ 5 m2 krytá terasa) s možností 3. lůžka, 
výhled do zahrady. SUPERIOR: (22 m2 
+ 5 m2 terasa) s možností 3 lůžka, terasa 
s výhledem na moře. DELUXE: (22–30 m2 
+ 20 m2 terasa) s možností 3. lůžka, terasa 
s lehátky, výhled na moře, hydromasážní 
vana, minibar (konzumace v ceně). SUITE 
EXECUTIVE: (55 m2 + 20 m2 terasa) s po-
sezením, terasa s lehátky a výhledem 
na moře. SUITE ROYAL: dvoulůžkový 

pokoj, 2 koupelny, posezení, hydroma-
sážní vana, terasa s lehátky s výhledem 
na moře. SUITE PRESIDENZIALE: (160 m2 
+ 80 m2) 2 dvoulůžkové pokoje, 3 kou-
pelny, posezení, jídelna, bar, bazén a 2 
lehátka na terase s výhledem na moře. 
Na vyžádání propojené pokoje.

Stravování
Polopenze: snídaně a oběd formou bu-
fetu v restauraci LE PISCINE. Snídaně 
7:30–11:00 h, lehký oběd (středomořský 
brunch) 13:00–14:30 h.
Restaurace s panoramatickými terasami:
LA TERRAZZA: á la carte, 19:30–21:30 
h, v hl. sezóně 20–22 h. Za příplatek 
4chodové menu á la carte. ZAFFERA-
NO: degustační menu, otevřeno od 21 h 
(od pol. června do pol. září). U večeře 
nutný formální oděv.

Sport a animace
Hotelové bazény, fitness. Vodní sporty, 
rybolov, potápění, jízda na koních. Pe-
vero Golf Club 6 km.

Wellness & beauty
Wellness centrum za poplatek.

Pláž
Soukromá část pláže Piccolo Pevero 
500 m, lehátka a slunečníky zdarma. Pláž 
Grande Pevero 700 m. Kyvadlová dopra-
va na obě pláže zdarma.

COLONNA PEVERO HOTEL *****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Golfo di Marinella
Vzdálenost od moře: 50 m
Vzdálenost od letiště: 18 km

Poloha
Hotel se nachází v krásném, klidném 
zálivu Golfo di Marinella a pouhé 4 km 
od vyhlášeného letoviska Porto Rotondo 
a 25 km od známého Porto Cerva.

Vybavení
Elegantní bezbariérový hotel tvoří recep-
ce, lobby bar s panoramatickou terasou 
(večer piano bar), bar u bazénu, 4  restau-
race, butik, 5 výtahů, bazén s hydromasá-
ží a částí pro děti vybaven lehátky a slu-
nečníky. Wi-Fi zdarma: společné prostory, 
pokoje, bazén. Internet v lobby. Malé zví-
ře na vyžádání, za poplatek.

Ubytování
170 pokojů v sardinském stylu, většina 
směrem k moři. Všechny mají individuál-
ní klimatizaci, SKY TV/Sat, telefon, mini-
bar, trezor, koupelnu (převážně sprcha), 
balkon/terasu.
STANDARD: výhled do zeleně, možnost 
3. lůžka nebo dětské postýlky. STAN-
DARD VM: směrem k moři, možnost 
3.  lůžka nebo dětské postýlky. JUNIOR 
SUITE: prostorné pokoje většinou v pat-
ře, opticky oddělený obývací pokoj, te-
rasa. Možnost 3. lůžka a dětské postýlky.  
SUITE: výhled na záliv, dvoulůžková lož-
nice, obývací pokoj, terasa/patio. Max. 
4  dos pělí. Na vyžádání propojené poko-
je a 3  bezbariérové pokoje.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek polo-
penze. FENICOTTERI: restaurace v 1.  pat-
ře s panoramatickou terasou a výhledem 
na moře. Snídaně formou bufetu, večeře 
servírované výběrem z menu (bufet – 
předkrmy, saláty, dezerty). LAGHETTO: 
menší restaurace s terasou a výhledem 
na bazén, gril (bufet). MARINELLA: re-
staurace na pláži, obědy formou bufetu, 
speciality na grilu. V sezoně rybí speciality 
k večeři (za poplatek). MARINAIO: snack 
bar na pláži, i pro veřejnost.

Pro děti
Mini klub (4–10 let, červen – polovina 
září, 6 dní v týdnu). Hlídání dětí za popla-
tek (15. 6.–15. 9.).

Sport a animace
Tenis (osvětlení za poplatek), posilovna
open space, volejbal. V okolí vodní spor-
ty, potápění, jízdní kola, tenisové lekce. 
Pevero Golf Club cca 20 km.

Wellness & beauty
Wellness centrum: masáže a procedury 
za poplatek.

Pláž
Písečná pláž s velmi pozvolným vstupem  
50 m od hotelu. Lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma.

HOTEL ABI D’ ORU *****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Cannigione
Vzdálenost od moře: 200 m
Vzdálenost od letiště: 32 km

Poloha
Jedinečný luxusní resort v zálivu Golfo 
di Arzachena, v pěším dosahu městečka 
Cannigione, cca 30 min jízdy od Porto 
Cerva, centra Smaragdového pobřeží.

Vybavení
Nízké hotelové budovy v mírně svažité 
zahradě: lounge bar, restaurace s terasou 
a výhledem na moře, venkovská restau-
race. Na panoramatické terase 2 bazény 
(mořská voda, hydromasáž) s barem. We-
llness a fitness centrum, butik, spol. míst-
nosti a salonky, výtah, babysitting, pri-
vátní jachta. Wi-Fi i na pokojích zdarma.

Ubytování (od 6 let)
Elegantní pokoje s panoramatickým vý-
hledem na záliv, individuální klimatizací, 
TV/Sat, trezorem, minibarem a telefo-
nem.
CLASSIC DELUXE (25 m2) přízemí hl. 
budovy, terasa s posezením, koupelna 
(vana, sprchová zástěna). Vstup z krytých 
venkovních chodeb. SUPERIOR DELUXE 
(25 m2) jako Classic, ale v 1. p. s balkonem. 
SUITE VM (45 m2) originální a prostorné 
s velkou terasou, kávovar, koupelna se 
sprchou. Max.3 os. SENIOR SUITE S BAZÉ-
NEM (55 m2) ložnice (široké lůžko), salon se 
3. lůžkem, koupelna (hydromasážní spr-
cha), toaleta. Terasa s proutěným nábyt-
kem, 2 lehátky a bazénem 25 m2. Full room 
service. Umístění cca 150 m od hl. budovy, 

soukromí (golf. vozík s řidičem k disp.). 
LUXURY SUITE S BAZÉNEM (65 m2) cca 
200 m od hotelu (golf. vozík s řidičem). Full 
room service, VIP služby. Vybavení jako 
Senior Suite + snídaně na pokoji, hospo-
dyně, denní tisk, parkování.

Stravování
Ubytování se snídaní formou bufetu. Vy-
hlášená kuchyně:
MIRALUNA: středomořská restaurace 
à la carte u bazénu, gril, špičková vína. 
LOUNGE bar: večerní koktejly s roman-
tickou hudbou. LA COLTI Farmhouse 
Restaurant: venkovská restaurace mimo 
areál, sardinské sezónní bio menu. Mimo 
hl. sezónu kurzy vaření. Degustační 
a gatronomické výlety (min. 2 os.).

Sport a animace
2 bazény, vyhřívaný krytý bazén, velké 
fitness vč. sauny a emocionálních sprch, 
billiard. Za poplatek wellness centrum, 
potápění, vodní sporty, v okolí tenis, 
trekking, rybolov, pronájem lodí, koně. 
Golf: cvičná louka, Pevero Golf Club 
18 km. Výlet jachtou (8 os.), helikoptérou.

Pláž
Dřevěné molo 200 m (hotel nemá pláž). 
Lehátka, slunečníky a osušky za po-
platek. Zajištěna kyvadlová doprava 
na krásné pláže Tanca Manna, Barca Bru-
ciata na městské promenádě.

VILLA DEL GOLFO RELAIS & SPA ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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GRAND RELAIS DE NURAGHI ****

Lokalita: Baja Sardinia
Vzdálenost od moře: 200 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Poloha
Menší hotel zasazený do krajiny Sma-
ragdového pobřeží, cca 20 min. chůze 
od centra městečka Baja Sardinia. Z re-
staurace a od bazénu je kouzelný výhled 
na souostroví La Maddalena a záliv Arza-
chena. Mondénní Porto Cervo 6 km.

Vybavení
Hostům je k dispozici recepce, restaurace, 
bar u bazénu, plážový bar, panoramatický 
bazén s lehátky a slunečníky, nehlídané 
parkoviště. Wi-Fi zdarma, internet point.

Ubytování
Hotel vystavěný v nuragském stylu má 
pouze 33 pokojů, převážně junior sui-
te, situovaných v hlavní budově a v za-
hradě. Všechny pokoje mají výhled 
do zahrady, klimatizaci, TV/Sat, minibar, 
trezor, telefon, v koupelně sprchu (Stan-
dard vanu), fén. 
STANDARD: v hlavní budově, koupelna 
s vanou, balkon/patio. Max. 2 dospělí + 
infant. JUNIOR SUITE: v hlavní budově, 
salonek s možností 2 přistýlek, dvoulůž-
ková ložnice, terasa. Max. obsazenost 
2  + 1 dítě + postýlka nebo 2 dospělí + 
postýlka. JUNIOR SUITE GARDEN: v ma-
lých vilkách v zahradě, salonek s pose-
zením, dvoulůžková ložnice, v koupelně 
vana i sprcha. Soukromá zahrada s le-
hátky, slunečníkem a posezením. Max. 

obsazenost 2 + 1 dítě + postýlka nebo 
2 dospělí + postýlka. JUNIOR SUITE 
POOL: totožné s Junior Suite Garden, 
navíc bazén 7 m2.

Stravování
Polopenze: snídaně formou bufetu 
na terase u bazénu, večeře servírova-
né v restauraci Tramonti. TRAMONTI: 
restaurace s panoramatickou terasou, 
moderní gastronomie. AMERICAN BAR 
u bazénu a PLÁŽOVÝ BAR: lehké obědy. 
Lze večeřet také v partnerských restaura-
cích (info na recepci).

Sport a animace
Zdarma: bazén, horská kola.  Za poplatek: 
tenis 200 m, windsurfing, lodní výlety. 
18jamkové hřiště Golf Club Pevero 14 km.

Další služby
Karta Baja Card (zdarma na recepci): slevy 
– potápění, centrum krásy, diskotéka, atd.

Pláž
Malá hotelová písečná pláž se slunečníky
a lehátky (omezená kapacita) cca 200 m. 
Osušky na kauci. Plážový bar s drobným 
občerstvením. V centru Baja Sardinia 
krásná písečná pláž.

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Baja Sardinia
Vzdálenost od moře: 50 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Poloha
Hotel vyniká úžasnou polohou u moře 
a přitom jen asi 5 min. chůze od hlavního 
náměstí živého přímořského městečka 
Baja Sardinia s bary, diskotékami, restau-
racemi a obchody. Je zasazený v zahradě 
pod monumentálními žulovými skalami, 
v místě, kde příroda vytvořila unikátní 
scenérie načervenalé barvy a ojedině-
lých tvarů.
 
Vybavení
Elegantně, střízlivě a dle zásady „v jed-
noduchosti je krása“ zařízený hotel dis-
ponuje recepcí, 2 restauracemi, barem 
u bazénu a piano barem. Jsou zde 4 
bazény, brouzdaliště a několik malých 
zákoutí na slunění s lehátky. Dále je hos-
tům k dispozici společenská místnost, 
venkovní posilovna, konferenční sál.
Wi-Fi za poplatek.
Zvířata nejsou akceptována.

Ubytování
Hotel nabízí 162 pokojů typu STANDARD, 
všechny jsou vybaveny klimatizací, TV/
Sat, telefonem, minibarem, fénem a tera-
sou nebo balkonem; liší se pouze úhlem 
výhledu na moře. Na vyžádání propoje-
né pokoje a to buď 2 propojené pokoje 
standard nebo 2 propojené pokoje stan-
dard s čelním výhledem na moře nebo 
s postranním výhledem na moře.

Maximální obsazenost pokojů STAN-
DARD a STANDARD S ČELNÍM VÝHLE-
DEM NA MOŘE: 3 osoby včetně dítěte 
do 2 let. POKOJE STANDARD S BOČNÍM 
VÝHLEDEM NA MOŘE nemají možnost 
přistýlky ani dětské postýlky. 

Stravování
Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení polopenze a plné 
penze: obědy a večeře servírované, vý-
běr z bohatého menu v hlavní restauraci. 

Sport a animace
Malá venkovní posilovna.
Denně mimo středu večerní piano bar 
(19–00 h). 
Na veřejné pláži v Baja Sardinia vodní 
sporty, v nedalekém centru tenisové kur-
ty, půjčovna šlapadel a skútrů; 18jamkové 
hřiště Pevero Golf Club je vzdálené 15 km. 

Pláž
Menší hotelová pláž s barem leží přímo 
před hotelem a stejně jako další malé 
plážičky je vybaveny lehátky a slunečníky 
zdarma. U pláže jsou sprchy i toalety. Krás-
ná, písečná veřejná pláž v centru letoviska 
Baja Sardinia je vzdálena 5 min. chůze.

GRAND HOTEL SMERALDO BEACH ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Baja Sardinia
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Poloha
Tento velmi oblíbený hotel má jedineč-
nou polohu přímo v centru městečka 
Baja Sardinia a současně těsně u krásné 
písečné pláže. Městečko nabízí výběr ob-
chodů, restaurací, kaváren.

Vybavení
Recepce, piano bar s terasou s výhledem
na moře, american bar, bar na pláži, 
3  restaurace, garáž a hlídané parkoviště 
zdarma. Wi-Fi zdarma.

Ubytování
Hotel nabízí ubytování ve 4 druzích po-
kojů vybavených klimatizací, TV, miniba-
rem, trezorem, Wi-Fi. Všechny disponují 
balkonem či terasou.
CLASSIC: pokoje především v hlavní bu-
dově s balkonem nebo patiem. CLASSIC 
S ČELNÍM VÝHLEDEM NA MOŘE: nej-
žádanější pokoje ve většině případů 
s přímým výstupem na zahradu a k moři 
nebo v 1. a 2. patře s krásným výhledem 
na moře. SUPERIOR: se nachází ve druhé 
budově hotelu, jsou prostornější a velmi 
prosvětlené, po rekonstrukci, májí terasu 
a některý z pokojů má i částečný výhled 
na moře. JUNIOR SUITE: s výhledem 
na moře vybaven jako superior – navíc 
obývací část.

Stravování
v restauraci BOUGANVILLE – snídaně 
formou bohatého bufetu, večeře výběr 
z menu. Předkrmy, saláty, ovoce a dezer-
ty – bufet. (Snídaně mohou být podává-
ny i na terase restaurace Miramare) Plná 
penze za příplatek: oběd formou bufetu. 
BOUGANVILLE: restaurace zaměřená 
na sardinskou kuchyni. MIRAMARE: re-
staurace na terase s krásným výhledem 
na moře. Pro klienty pokojů superior 
a junior suite – bez příplatku, pro ostat-
ní klienty možnost večeří za příplatek. 
BEACH SNACK: na hotelové pláži je ote-
vřený v době oběda, květen–září. CASA-
BLANCA: restaurace na nádherné terase 
s výhledem na moře zaměřená na rybí 
kuchyni s širokým výběrem vín. Stravo-
vání zde není zahrnuto v ceně polopen-
ze ani plné penze.

Sport a animace
Zdarma: půjčovna kol. Za poplatek: teni-
sové kurty (200 m), půjčovna aut a lodí, 
potápěčské centrum (300 m), Pevero 
Golf Club (13 km).

Pláž
Soukromá hotelová pláž (vhodná pro 
šnorchlování) s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma cca 150 m od hotelu. 
Hosté mají k dispozici bar, sprchy a toale-
ty přímo na pláži.

CLUB HOTEL BAJA SARDINIA ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Baja Sardinia
Vzdálenost od moře: 50 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Poloha
Hotel je situován přímo v oblíbené lo-
kalitě Baja Sardinia, necelých 300 m od 
centra městečka a současně se rozkládá 
přímo u pláže v nádherně udržované za-
hradě, která nabízí spoustu klidných zá-
koutí vč. malých soukromých plážiček. Z 
hotelu se nabízí úžasný výhled na souo-
stroví La Maddalena.
 
Vybavení
Hotel je zařízený v okouzlujícím typic-
kém sardinském stylu. Hostům je k dis-
pozici restaurace, American bar, Pool Bar 
& Grill, piano bar, TV místnost, Wi-Fi v ce-
lém hotelu, nehlídané parkoviště.

Ubytování
Hotel nabízí 110 pokojů a dělí se na cen-
trální část a residenci, která nabízí pro-
stornější a elegantnější pokoje. Všechny 
pokoje mají klimatizaci, minibar, TV, tre-
zor. Většina pokojů má balkon či terasu.
Hlavní budova: STANDARD: většina s 
balkonem. STANDARD S VÝHLEDEM NA 
MOŘE: balkon s nádherným výhledem 
na záliv a souostroví La Maddalena. JU-
NIOR SUITE: prostornější pokoj s hydro-
masážní vanou, balkon s výhledem na 
moře. 1. řada plážového servisu v ceně. 
Max. obsazenost 3 dospělí nebo 2 do-
spělí + 2 děti do 12 let.
Residence: STANDARD: většina s balko-
nem. STANDARD SMĚREM K MOŘI: po-

koj s částečným výhledem na záliv. JUNI-
OR SUITE SMĚREM K MOŘI: prostornější
pokoj s balkonem s částečným výhle-
dem na moře. NELSON LODGE: nové a 
prostorné stylové pokoje s okouzlujícím 
výhledem na moře a souostroví La Mad-
dalena. Max. 2 osoby.

Stravování
V rámci polopenze je poskytována sní-
daně formou bohatého bufetu a večeře 
servírované s výběrem z menu. LA TE-
RAZZA: restaurace s panoramatickou 
terasou nabízí prvotřídní gastronomii a 
podávají se zde snídaně a večeře. POOL 
BAR & GRILL: u bazénu, panoramatický 
výhled na záliv, bohatá nabídka koktejlů, 
destilátů a dalších nápojů a drobného 
občerstvení, v době oběda grilování čer-
stvých ryb.

Sport a animace
Bazén s mořskou vodou, zdarma zapůj-
čení kol, ping pong. Za poplatek: tenis 
600 m, potápěčské centrum 400 m, pro-
nájem aut a skútrů, lodní výlety, trek-
king, čtyřkolky, vyjížďky na koních.

Pláž
50 m od hotelu je vyhrazená část krásné
písečné pláže s pozvolným vstupem
do moře a současně mají hoteloví hosté
k dispozici i malé zátoky přístupné pou-
ze z hotelové zahrady.

HOTEL LA BISACCIA ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Porto Cervo
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 34 km

Poloha
Hotel se nachází pouze 3 km od centra zná-
mého mondénního střediska Porto Cervo.

Vybavení
Hostům je k dispozici vstupní hala s re-
cepcí, 2 restaurace, american a piano bar, 
bazén s mořskou vodou, bazén pro děti, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma. Dále 
je zde k dispozici nákupní galerie, klenot-
nictví a divadlo. Konferenční sál, nehlídaní 
parkoviště. Hotelový transfer do městečka 
Baja Sardinia a Porto Cervo. Wi-Fi zdarma.

Ubytování
Všechny pokoje mají balkon, klimatizaci,
TV/sat, minibar, trezor, v koupelně vanu.
Propojené pokoje na vyžádání. 
CLASSIC: v přízemí nebo v patře a výhle-
dem na náměstíčko nebo do zahrady. 
DELUXE: ve vyšších patrech, prostornější
a většinou mají balkon směrem k moři. 
PRESTIGE: s výhledem do zahrady. 
Navíc v ceně: místo na hotelové pláži, 
room service, rezervované místo v re-
stauraci, možnost stravování v dalších 
hotelech stejného řetězce. V případě 
plné penze; ovoce, láhev šumivého 
vína a vody na pokoji při příjezdu. JU-
NIOR SUITE: velmi prostorné pokoje, 
vybavené menší obývací částí. Nachá-
zejí se v patře a disponují balkonem 
s výhledem na moře. Stejné služby jako 

PRESTIGE. SUITE: mají prostorný pokoj 
s obývacím koutem a oddělenou ložni-
ci. V ceně služby jako PRESTIGE. Některé 
s výhledem na moře.

Stravování
Polopenze nebo plná penze.
ROMANTIC: restaurace na otevřené tera-
se u bazénu – snídaně a obědy formou 
bohatého bufetu, večeře servírované vý-
běrem z menu. TIU BASTIANU: možnost 
povečeřet a ochutnat typickou sardin-
skou a gallurskou kuchyni uprostřed pří-
rody s barbecue (od půli června do půli 
září). GAZEBO Bar&Grill nedaleko pláže 
(od půli června do půli září) nabízí maso 
a ryby v době oběda. Není součástí polo-
penze/plné penze.

Sport a animace
Mini klub pro děti 4–12 let. Za poplatek: 
hřiště na plážový volejbal, mini kopanou, 
běžecká dráha, fitness zóna, spinning, 
jóga, pilates, billiard. Potápěčské cent-
rum (500 m).

Wellness & beauty
Za poplatek: sauna, turecké lázně, vířiv-
ka, masáže a kadeřník.

Pláž
Soukromá písečná pláž 100 m od hotelu 
vybavena lehátky a slunečníky zdarma.

HOTEL LE PALME ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Porto Cervo
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Poloha
Komfortní hotel v srdci Smaragdového 
pobřeží, nedaleko letoviska Porto Cervo 
(náměstí cca 2 km) a přímořského Porto 
Cervo Marina (cca 800 m, přístav, yacht 
klub). V okolí známé lokality Baja Sardi-
nia, Arzachena, Porto Rotondo.

Vybavení
Komplex nízkých budov v zahradě při-
pomíná spíše soukromé vily. Vybavení: 
recepce, restaurace, 2 venkovní bazé-
ny s vodopádem (1 s hydromasáží), bar 
a terasa s lehátky a slunečníky, večerní 
piano bar, fitness centrum, 2 víceúčelová 
hřiště, venkovní parkoviště, mini market, 
prádelna. Wi-Fi u recepce. Zvířata nejsou 
povolena.

Ubytování
Hotel nabízí 106 pokojů, umístěných ve  
vilkách kolem bazénů, v sardinském sty-
lu s typickými doplňky. Každý pokoj má 
klimatizaci, koupelnu se sprchou, fén, 
TV/Sat, minibar, telefon, trezor, balkon/
terasu. CLASSIC: dvoulůžkový pokoj. SU-
PERIOR: dvoulůžkový pokoj, opticky od-
dělená obývací část s možností 3. lůžka 
či dětské postýlky. Pokoje jsou umístěny 
v blízkosti hlavní budovy a mají výhled 
do zahrady. DELUXE: totožný se Superi-
or, ale s výhledem na bazény. Na vyžá-
dání pokoje FAMILY, umístěné nedaleko 
mini klubu a dětského hřiště ve sportov-

ní části areálu, od hlavní části oddělená 
nefrekventovanou komunikací. Max. 
2  dospělí a 2 děti.

Stravování
Snídaně formou bufetu u bazénu. Za pří-
platek polopenze a plné penze – obědy 
a večeře servírované, výběr z menu. Re-
staurace na centrálním náměstíčku (stře-
domořské speciality).
Bary PERGOLA a LA PIAZZETTA: zmrzli-
na, nealko, večer piano bar.

Pro děti
Hřiště blízko sportovního bazénu, brou-
zdaliště, mini klub (5–11 let). Babysitting 
za poplatek.

Sport a animace
2 víceúčelová hřiště: tenis, volejbal, fot-
bal (turnaje), stolní tenis, lekce tenisu 
(za poplatek), jóga, pilates, masáže, po-
silovna, horská kola. V okolí: půjčovna 
motorek, lodí, tenisové kurty (2 km), 
18jamkové hřiště Pevero Golf Club 
(8 km), jízdárna a pólo (14 km), sportovní 
rybolov, potápění.

Pláž
Písečná pláž Cala Granu 500 m, Por-
to Paglia 1500 m. Kyvadlová doprava 
zdarma na 3 km vzdálené pláže Piccolo 
a Grande Pevero. Lehátka a slunečníky 
za poplatek.

COLONNA COUNTRY &  SPORTING CLUB ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Porto Cervo
Vzdálenost od moře: 1 km
Vzdálenost od letiště: 35 km

Poloha
Hotel leží ve vyhlášené lokalitě Porto 
Cervo, v srdci Smaragdového pobřeží. 
První obchody, bary a restaurace se na-
cházejí v bezprostřední blízkosti hotelu, 
přístav Porto Cervo Marina 300 m, ná-
městí městečka Porto Cervo 1,5 km. 

Vybavení
Dvoupatrové budovy postavené do půl-
kruhu kolem velkého bazénu se sluneč-
níky, křesílky a lehátky jsou doplněny 
jednotlivými menšími vilami – vše je ob-
klopeno členitou a pečlivě udržovanou 
zahradou o rozloze 20.000 m2 a panuje 
zde velmi klidná atmosféra. Hostům je 
k dispozici recepce, restaurace s tera-
sou a výhledem na bazén, cocktail bar 
s venkovní terasou, TV sál a venkovní 
nehlídaná parkoviště.  Wi-Fi v prostoru 
hotelu zdarma, internet point u recepce 
(za poplatek).

Ubytování
Hotel nabízí 72 pokojů vybavených ori-
ginálním sardinským nábytkem s balko-
nem či terasou klimatizací, koupelnou se 
sprchou, TV/Sat, telefonem, minibarem, 
trezorem. STANDARD, SUPERIOR: dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýlky. 
Max obsazenost 3 os. SUITE: prostorný 
obývací pokoj s verandou, 2 nebo 3 lož-
nice s vlastní koupelnou. Některé suity 

mají malý salónek s možností přistýlky. 
Nacházejí se v sousedních samostat-
ných vilkách: SUITE EXECUTIVE: ložni-
ce s manželskou postelí, salónek. Max. 
2  dospělí + dítě. SUITE COLONNA: lož-
nice s manželskou postelí, jednolůžkový 
pokoj, 2 koupelny, salónek. Max. 3  oso-
by. SUITE ROYAL: 2 dvoulůžkové ložnice, 
2  koupelny, salónek. Max. 4  osoby. SUI-
TE PRESIDENZIAL: tři ložnice, 2 koupel-
ny, salónek. Max. 5 osob.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek ve-
čeře výběrem z bohatého menu.

Sport a animace
Za poplatek: pronájem kol, motorek, 
skútrů, gumových člunů a lodí, teniso-
vé kurty (2 km), potápěčské centrum, 
18jamkové hřiště Pevero Golf Club 
(8 km).

Další služby
Možnost nákupů a zábavy v nejexkluziv-
nějších buticích a nejznámějších klubech 
Porto Cervo.

Pláž
Nejbližší pláže Cala Granu 1 km, Por-
to Paglia 2 km. Na krásné pláže Piccolo 
a Grande Pevero 3 km, je zajištěna ky-
vadlová doprava zdarma.

COLONNA PARK HOTEL ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Porto Cervo
Vzdálenost od moře: 300 m
Vzdálenost od letiště: 30 km

Poloha
Hotel se nachází na Smaragdovém po-
břeží, které se vyznačuje nedotčenou 
přírodou, úžasnou barvou moře a krás-
nými plážemi. Světoznámé městečko 
Porto Cervo ležící 1 km od hotelu, nabízí 
velké množství obchodů světových zna-
ček a nekončící zábavu.

Vybavení
Tento diskrétní menší hotel dbá na svou 
dlouhou tradici a stálou klientelu. Je vy-
baven designovým nábytkem. Rozpro-
stírá se v zahradě o rozloze 15.000 m². 
V hotelu se nachází recepce, restaurace 
s panoramatickou terasou s výhledem 
do zahrady a na moře, bazén, dětský ba-
zén, american bar u bazénu, tenisové kur-
ty, fitness a beauty centrum, konferenční 
sál pro 200 osob. Wi-Fi i na pokojích.

Ubytování
V hotelu je celkem 80 pokojů, převáž-
ně v typologii Classic max. pro 3 osoby. 
V každém pokoji je k dispozici TV/lcd, 
Wi-Fi, trezor, minibar, klimatizace s indi-
viduální regulací, koupelna se sprchou 
a fén, balkon nebo terasa s posezením. 
CLASSIC: (16 m2) dvoulůžková ložnice 
s možností přistýlky, s výhledem do za-
hrady. SUPERIOR: (16 m2) jako Classic, ale 
s výhledem na moře. Max. obsazenost 2 
osoby. FAMILY: dva dvoulůžkové pokoje 
propojené dveřmi, ideální pro čtyřčlennou 

rodinu. JUNIOR SUITE: (25 m2) prostorný 
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře. 
K dispozici jsou zde hostům župany a vy-
hřívaný držák na osušky. SUITE: (65 m2) 
ložnice oddělená od obývacího pokoje 
s výhledem na moře. K dispozici župany 
a vyhřívaný držák na osušky.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek 
možnost polopenze nebo plná penze.
Restaurace je specializovaná na středo-
mořskou, typicky sardinskou a rybí ku-
chyni a nabízí vynikající výběr místních 
i mezinárodních lahůdek, vín a destilátů.

Sport a animace
Hosté mají k dispozici bazén s výhledem 
na záliv vybaven lehátky a slunečníky, 
dětský bazén, tenisový kurt, moderní 
fitness centrum. V okolí je síť značených 
turistických cest – jogging, trekking.
Za poplatek: beauty centrum, horská kola, 
na pláži je možné si pronajmout čluny – 
od gumových po silné motorové, vodní 
sporty (windsurfing, šnorchlování, potá-
pění), lodní výlety. V blízkosti se nachází 
známé 18jamkové golfové hřiště Pevero.

Pláž
5 minut pěší chůze zahradou se nachá-
zí krásná hotelová pláž s bílým pískem 
a křišťálově čistou vodou. Lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky v ceně.

HOTEL LE GINESTRE ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Golfo di Marinella
Vzdálenost od moře: 300 m
Vzdálenost od letiště: 15 km

Poloha
Tento hotel se pyšní ideální polohou 
u známého pobřeží Costa Smeralda 
na severu Sardinie. Je vzdálený pou-
hých 5 km od přístavu Porto Rotondo – 
proslulého města celebrit a 300 metrů 
od turistického přístavu Punta Marana.

Vybavení
Hotel disponuje recepcí a velmi prakticky 
rozčleněnou vstupní halou s výhledem 
na bazén a zahradu, prostornou restau-
rací s výhledem na centrální náměstíčko 
a sluneční terasou u bazénu, denním ba-
rem, americkým barem s živou hudbou, 
bazénem s lehátky a slunečníky (osušky 
za poplatek). Dále je zde konferenční 
sál, obchod se suvenýry, butik, novinový 
stánek, parkoviště. Wi-Fi zdarma ve spo-
lečných prostorách hotelu (vč. okolí ba-
zénu) i na pokojích.

Ubytování
Hotel disponuje 86 pokoji vybavenými 
v typickém sardinském stylu vkusným  
nábytkem a klimatizací, TV/Sat, telefo-
nem, trezorem a minibarem (konzumace 
za popl.), v koupelně vana nebo sprcha. 
Některé pokoje mají balkon nebo terasu.
STANDARD: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky max. pro 3 osoby. STAN-
DARD S BOČNÍM VÝHLEDEM NA MOŘE: 
max. obsazenost 2 osoby. STANDARD 

S VÝHLEDEM NA MOŘE: dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, max. obsa-
zenost 3 osoby.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek 
možnost dokoupení polopenze nebo 
plné penze. Obědy a večeře jsou serví-
rované s výběrem z menu. Restaurace 
Golfo Aranci: nabízí speciality typické 
pro sardinskou kuchyni. Americký bar, 
který tvoří přirozené společenské cent-
rum, často s živou hudbou, je otevřený 
od 19 h do půlnoci.

Sport a animace
Za poplatek: součástí hotelu je Tenis 
Club Colonna se dvěma osvětlenými hři-
šti 300 m od hotelu je potápěčské cent-
rum. Lodě a gumové čluny si lze půjčit 
ve 200 m vzdáleném přístavu Marana, 
kde je též půjčovna aut, kol a skútrů. 
18jamkový Golf Club Pevero 20 km.

Pláž
Hotel se nachází asi 300 m od jedné 
z nejkrásnějších pláží ostrova s bělost-
ným pískem „spiaggia di Marinella“. 
Od bazénu k ní vede pěší stezka zahra-
dou a parkem, pláž je široká a vybavená 
polohovacími křesílky, lehátky a sluneč-
níky za popolatek, možnost zapůjčení 
plážových osušek za poplatek.

COLONNA BEACH HOTEL ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota



Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Golfo Aranci
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 22 km

Poloha
Komfortní hotel se stálou klientelou se 
nachází v zálivu Golfo Aranci. Může se po-
chlubit výbornou polohou přímo u pláže,
1,5 km od přístavu, 12 km od okouzlují-
cího městečka Porto Rotondo a 30 km 
od vyhlášeného Porto Cerva.

Vybavení
Recepce, 3 restaurace, 2 bary, piano 
bar, bazén s brouzdalištěm, konferenční 
místnost a soukromé kryté parkoviště. 
Wi-Fi v hale a na pokojích zdarma.

Ubytování
Hotel nabízí zrekonstruované pokoje 
s balkonem, klimatizací, koupelnou s hyd-
romasážní sprchou/vanou, TV/SAT, telefo-
nem, trezorem, mini barem.
CLASSIC: dvoulůžkový pokoj s možnos-
tí přistýlky a výhledem na město, někde 
i boční výhled na moře. Čelní výhled 
na moře za příplatek. SUPERIOR: prostor-
nější pokoje s opticky oddělenou před-
síňkou umístěné většinou v posledním 
4. patře. Welcome drink v ceně. Možnost 
2 přistýlek. Čelní výhled na moře a ba-
zén za příplatek. COMFORT s výhledem 
na moře: prostornější dvoulůžkový pokoj 
s předsíňkou a možností přistýlky. COM-
PACT: romantický pokoj pro páry. Z bal-
konu je přímý výhled na pláž a západ 
slunce. JUNIOR SUITE CALA MORESCA: 
největší pokoj hotelu se 2 balkónky přímo 

nad mořem. Skládá se z ložnice, šatny, 
obývacího pokoje, předpokoje a luxus-
ní koupelny. CHARMING SUITE: luxusní 
apartmá s privátním balkonem a přímým 
vstupem k bazénu se skládá z 2 ložnic 
a 2  koupelen a obývacího pokoje s balko-
nem s výhledem na záliv. 

Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek po-
lopenze či plná penze – výběr z menu. 
Stravování v hotelu je mimořádný ku-
linářský zážitek. BLU RESTAURANT: 
večerní restaurace à la carte na terase 
s výhledem na záliv. IL GRILL: polední 
restaurace na pláži specializovaná na gri-
lované ryby. V hotelu se pořádají kurzy 
vaření místní kuchyně.

Sport a animace
Za poplatek půjčovna šlapadel, kánoi, 
nordic walking s průvodcem, kurzy po-
tápění, výlety na gumových člunech, 
exkurze na volné moře s rybařením, golf.
V blízkosti potápěčské centrum, půjčov-
na vybavení na winsurfing a kitesurfing.

Pláž
Hotelová pláž s jemným bílým pískem, je
vybavená lehátky a slunečníky (v sezoně 
za poplatek). Plážové osušky zdarma.

HOTEL GABBIANO AZZURRO ****
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Lokalita: Budoni
Vzdálenost od moře: 300 m
Vzdálenost od letiště: 38 km

Hotel je situován v blízkosti krásné písečné plá-
že vybavené plážovým servisem v parku o rozloze 
60 000 m² a 2,5 km od centra živého městečka Bu-
doni s bary, restauracemi a obchody a 10 km od San 
Teodora. Klientům je k dispozici recepce, restaurace, 
společenská místnost s TV, bazén se sladkou vodou 
a zónou pro děti obklopený lehátky a slunečníky,  
3 tenisové kurty, hřiště na malou kopanou, košíkovou, 
2x petanque, dětské hřiště, ping pong, plážový tenis. 
Denní i večerní animace, mini klub a junior klub. 
V areálu se dále nachází trafika, 2 nehlídané parko-
viště, půjčovna kol, motocyklů i aut. Wi-Fi zdarma 
v prostorách recepce a baru.
Ubytování je tvořeno bloky řadových vilek, ob-
klopených bohatou místní vegetací, ve kterých je 
umístěno 120 pokojů vždy s verandou nebo bal-
konem a zařízeny vkusným nábytkem, klimatizací, 
TV, minibarem, telefonem a trezorem. Čtyřlůžkové 
a dvoulůžkové pokoje v nově vybudované části jsou 
nejdále od moře.
Stravování je zde formou ALL INCLUSIVE: snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu včetně nápojů (voda, 
místní víno a točené pivo v době oběda a večeře), 
u baru nealkoholické nápoje z postmixu v době 
od 11.00 do 23.00 h, snacks od 11.30 do 12.30 
a od 16.30 do 17.30 hodin.
Za příplatek možnost Hard All Inclusive. 

Lokalita: Siniscola
Vzdálenost od moře: 350 m, hotelová  pláž 750 m
Vzdálenost od letiště: 50 km

Hotel se nachází v centru přístavního městečka La 
Caletta se spoustou obchůdků, restaurací, kaváren 
a s oblíbenými večerními trhy. Hostům je k dispozici 
recepce s Wi-Fi zdarma, TV sál, restaurace, bar u ba-
zénu, bar na pláži, velký bazén s oddělenou částí 
pro děti, amfiteátr a nehlídané parkoviště. Animační 
programy a dětský klub je zdarma v rámci programu 
all inclusive. Všech 193 jednoduše zařízených pokojů 
je vybaveno klimatizací, TV, minibarem a trezorem. 
Koupelny mají sprchy.
Pokoje se dělí na CLASSIC (některé mohou být i bez 
balkonu), SUPERIOR – prostorné pokoje s patiem 
nebo balkonem, COMFORT s terasou s výhledem 
na bazén nebo balkonem a pokoje FAMILY. Tyto 
rodinné pokoje jsou rozděleny opticky na přízemí 
s dvěma lůžky a koupelnou a otevřené patro s ložni-
cí. Stravování v rámci programu all inclusive zahrnu-
je plnou penzi formou bufetu, vodu a domácí víno 
pouze v době oběda a večeře. Nealkoholické nápoje 
z postmixu u baru jsou k dispozici 11:00 – 23:00 h 
a malý snack v 11:30 – 12:30 a 16:30 – 17:30 h. Bar 
na pláži není součástí programu all inclusive.  Hard 
all inclusive za příplatek. Veřejná pláž s jemným pís-
kem začíná cca 350 m od hotelu. Hotelová dlouhá 
pláž s pozvolným přístupem je vzdálena 750 m a do-
pravu zajištuje vláček. Plážový servis v ceně. 

HOTEL CLUB LI CUPULATTI ****

HOTEL CLUB CALA DELLA TORRE ****

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Golfo di Orosei
Vzdálenost od moře: 300 – 500 m
Vzdálenost od letiště: 76 km

Resort se nachází v klidném zálivu v oblasti Golfo di 
Orosei, nedaleko známé chráněné oblasti Bidderosa. 
Hotel má k dispozici recepci, TV místnost, restauraci, 
několik barů, business a kongresové centrum, Wi-Fi 
za poplatek. V zahradě je několik bazénů, whirpool, 
wellness centrum. Všech 168 pokojů je klimatizova-
ných, s TV, minibarem, trezorem. Každý pokoj má 
balkon nebo terasu. Pokoje Classic mohou být max. 
čtyřlůžkové. Pokoje Superior jsou prostornější a po-
četnější rodiny využijí pokoje Family s odděleným 
obývacím pokojem. Stravování se poskytuje formou 
plné penze s nápoji (1/2 l vody a 1/4 l vína v karafě/
osobu k hlavním jídlům). Několikrát týdně probíhají 
tématické večery. Místní kuchyně je zaměřena na vy-
sokou kvalitu surovin, které čerpá i z vlastní zahrady. 
Děti mají k dispozici vlastní bazén, dětské hřiště, mini 
klub (4–12 let). V rámci animačních programů probí-
hají kolektivní lekce tenisu, lukostřelby, k dispozici je 
hřiště na plážový volejbal, fotbálek, půjčovna vod-
ních sportů, diskotéka. Wellness & SPA pro dospělé 
za poplatek poskytuje vyhřívaný bazén, emociální 
sprchy, saunu, hammam, atd. Nádherná pláž s bílým 
pískem se nachází 300 – 500 m od resortu. 

CALA GINEPRO HOTEL RESORT ****

Lokalita: Golfo di Orosei
Vzdálenost od moře: 300 – 500 m
Vzdálenost od letiště: 76 km

Komfortní hotel se nachází uprostřed zeleně, blíz-
ko krásné písečné pláže v zálivu Cala Ginepro, 2 km 
od letoviska Sos Alinos a 12 km od Orosei. Má k dis-
pozici recepci, bar, restauraci, piano bar, 3 bazény, 
Wi-Fi, parkoviště. Všechny pokoje mají klimatizaci, 
TV, minibar, trezor. Většina jich má balkon a výhled 
do zahrady či k moři. 
Pokoje Classic mohou být až čtyřlůžkové. Pokoje Su-
perior jsou prostornější a májí v koupelně vždy vanu. 
Pro početnější rodiny doporučujeme pokoje Family 
s odděleným obývacím pokojem. Tyto pokoje mají 
v koupelně sprchu. Stravování se poskytuje formou 
plné penze s nápoji. Snídaně, obědy i večeře formou 
bufetu nebo salátový bufet a hl. jídla se nabízí vý-
běrem z menu. K obědům i večeřím je servírováno 
1/2 l vody a 1/4 l vína v karafě/os zdarma. Restaurace 
je vyhlášená svou výbornou kuchyní. Na vyžádání je 
možné zajistit bezlepkovou strava. V rámci animač-
ních programů je možno využít hřiště, kolektivní lek-
ce tenisu a fotbalu, bazén, bowling, mini klub 4 – 12 
let. Písečná pláž s jemným bílým pískem a s po-
zvolným vstupem do moře nabízí i možnost stínu 
ve vzrostlém piniovém háji, který je opodál. Plážový 
servis za poplatek. 

I GIARDINI DI CALA GINEPRO RESORT **** Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: San Teodoro
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 31 km

Komplex ideální pro rodiny s dětmi preferující bez-
prostřední blízkost moře. Centrum letoviska San Teo-
doro s širokým spektrem služeb 600 m od hotelu. 
Klientům je k dispozici recepce, směnárna, restaura-
ce, 2 bazény, obchůdek, herna s TV, amfiteátr, hřiště 
pro děti, bar na pláži, parkoviště. Wi-Fi v hotelové hale 
zdarma.
Hotel nabízí 120 pokojů pro 2 – 4 osoby (2 pro hen-
dikepované) s klimatizací, minibarem (kromě Stan-
dardů), TV, telefonem, fénem. Kromě Mini Superior 
disponují balkonem nebo terasou s posezením. 
STANDARD:  max 4 os., místo klimatizace je zde venti-
látor (klimatizace za příplatek). SUPERIOR: max 4 os., 
vybavení viz popis ubytování. MINI SUPERIOR: dvou-
lůžkový pokoj s možností dětské postýlky. Na vyžádá-
ní pokoje FAMILY.
Stravování formou all inclusive včetně vína, vody 
a nealko nápojů z postmixu. V plážovém baru ná-
poje z postmixu a svačinky – v ceně není zmrzlina 
a od 12 h káva.
Pro děti dětský bazén, mini klub 5 – 9 let a junior 
klub 9 – 13 let. Animační programy, víceúčelové hři-
ště, 2 hřiště na kuželky/petanque, stolní tenis, šipky, 
lukostřelba, plážový volejbal a fotbal, půjčovna hor-
ských kol, šlapadel, kánoí a surfů. Za poplatek masáže, 
potápěčské centrum.
Hotelová pláž Cala d'Ambra 100 m od komplexu. 
V ceně 1 slunečník a 2 lehátka na pokoj. 

Lokalita: San Teodoro
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 25 km

Hotel Sandalyon se nachází na severovýchodě Sar-
dinie, necelých 100 m od moře a 1,5 km od centra 
městečka San Teodoro, živého letoviska se spoustou 
obchůdků, restaurací, kaváren a barů.   Ve večerních 
hodinách se zde konají vyhlášené trhy. 
Tento oblíbený, příjemný, malý hotel s domácí at-
mosférou nabízí hostům restauraci (na vyžádání 
bezlepková dieta), bar, terasu, Wi-Fi zdarma, ne-
hlídané parkoviště. Disponuje 34 prostornými 
pokoji, které jsou jednoduše zařízeny v tradičním 
sardinském stylu a jsou vybaveny ventilátorem, 
TV, trezorem, minibarem a rychlovarnou konvicí, 
v koupelně je sprcha a fén. Pouze 4 dvoulůžkové 
pokoje mají balkon. Pokoje jsou nekuřácké, vět-
šinou dvou až třílůžkové, na vyžádání a za přípla-
tek jednolůžkové pokoje, k dispozici jsou i dva ro-
dinné pokoje (2 propojené dvoulůžkové pokoje).  
Na vyžádání lze ubytovat psi malé rasy zdarma.                                                                                                                                          
Snídaně se podává formou bufetu, obědy a večeře 
jsou servírované. Restaurace nabízí pevné menu za-
měřené na lokální a mořskou kuchyni. Nejbližší pláž 
je vzdálena 100 m od hotelu. Vyhlášená, dlouhá pláž 
s bílým pískem La Cinta je vzdálena 3 minuty chůze. 

BUNGALOW CLUB VILLAGE ***

HOTEL SANDALYON ***

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Porto Cervo 
Vzdálenost od moře: 1 km
Vzdálenost od letiště: 32 km

Komfortní residence je situována na severu Sardinie, 
přímo v centru městečka Porto Cervo a v srdci zná-
mého pobřeží Costa Smeralda. 
Rezidenční komplex vystavěný v sardinském stylu 
je ideálním ubytováním pro milovníky komfortu 
a zábavy. Klientům je k dispozici recepce, 2 bazény 
s částí pro děti a s hydromasáží. Soukromé parkovi-
ště za poplatek, veřejné parkování v okolí zdarma. 
Zařízení apartmánů se nese v duchu jednoduché 
elegance. Stylové apartmány pro 2 – 7 osob jsou 
prostorné, vybavené klimatizaci, TV, kuchyňským 
koutem, koupelnou se sprchou a terasou. 
MONO 2: ložnice se manželskou postelí a možností 
přistýlky. BILO 3: navíc obývací pokoj s pohovkou.
TRILO 5: dvě ložnice, obývací pokoj s pohovkou. 
QUADRILO 6: dvě dvoulůžkové ložnice, jednolůž-
kový pokoj, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem,  
2 koupelny.
Stravování vlastní. Městečko Porto Cervo nabízí 
bohaté možnosti individuálního stravování – bary, 
restaurace, obchody, kavárny ad. Dále zde najdete 
tenisové kurty, půjčovny aut, skútrů, sportovního 
vybavení. 18jamkové hřiště Golf Club Pevero 6 km. 
Severní pobřeží nabízí nespočet krásných písečných 
pláží rozčleněných do malých zákoutí obklopených 
panenskou přírodou. Nejbližší pláž Porto Paglia je 
vzdálená 1km, další pláže La Dolce Sposa, Golfo Pe-
vero a Cala Granu cca 2 km.

COLONNA RES. PORTO CERVO CENTRO

Lokalita: Baja Sardinia
Vzdálenost od moře: 250 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Residence Pineta Uno je situována ve vzrostlém pi-
niovém háji na kraji živého a velmi žádaného měs-
tečka Baia Sardinia. V bezprostřední blízkosti se 
nachází obchody, kavárny, restaurace, supermarket, 
lékař, lékárna, půjčovna aut. Hostům je k dispozici 
recepce a nehlídané parkoviště.
Všech 13 prostorných apartmánů je situováno v pří-
zemí s vybavenou předzahrádkou nebo v 1. patře 
s balkonem nebo terasou. Mají k dispozici TV, jsou 
vybaveny myčkou a některé pračkou. 
Apartmány MONO 2 jsou umístěny v 1. patře (pod-
kroví) a mají obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím dvojlůžkem, koupelnu a balkon. 
Apartmány TRILO 4 mají velký obývací pokoj, ku-
chyň, ložnici s manželským lůžkem, pokoj se 2 lůžky 
– většinou palandy, koupelnu, v přízemí terasu nebo 
v 1. patře balkon. Mezonet QUADRI 5 se skládá z vel-
kého obývacího pokoje, kuchyně, ložnice, ložnice se 
2 lůžky a jednolůžkového pokoje, 2 koupelen a te-
rasy. Apartmán QUADRI 6 má prostorný obývací 
pokoj, kuchyň, 3 ložnice (někde možná i palanda),  
2 koupelny a terasu. 
Krásná písečná pláž s pozvolným přístupem do moře 
se nachází 250 m od rezidence. Plážový servis za po-
platek. Na pláži je možno využít množství vodních 
sportů, potápěčské centrum, výlety na lodi za popla-
tek. Nedaleko jsou i tenisové kurty.

RESIDENCE PINETA UNO Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety sobota
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Lokalita: Porto Rotondo
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 17 km

Patrové domky v zahradě na okraji Porto Rotondo, 
centra Smaragdového pobřeží, 500 m od moře.
V residenci je k dispozici recepce, bar, restaurace/pi-
zzerie, tenisový kurt, prádelna (za poplatek), bazén 
s částí pro děti, gril, tenisové kurty (osvětlení a výbava 
z a poplatek), parkoviště. 800 m od residence je ob-
chod s potravinami, trafika. V Porto Rotondu je něko-
lik supermarketů, barů, restaurací, butiků i klubů.
Wi-Fi zdarma ve spol. prostorách i většině apartmánů.
Malí psi na vyžádání.
Moderní, funkční apartmány mají klimatizaci, TV/Sat, 
kuch. kout (sporák, lednice), sušák, koupelnu (sprcha, 
fén), balkon/zahrádku s posezením, některé výhled 
na moře (nelze garantovat). Na vyžádání žehlička, 
za poplatek dětská postýlka.
MONO 2-3: obývací pokoj s kuch. koutem, rozkláda-
cí pohovka, možné 3. lůžko. BILO 2: obývací pokoj 
s kuch. koutem a pohovkou, ložnice s manželským 
lůžkem. BILO 4-5: obývací pokoj s kuch. koutem 
a rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůž-
kem, možné 5. lůžko. TRILO 6: přízemí, obývací po-
koj s kuch. koutem a rozkládací pohovkou, 2 ložni-
ce (manželská lůžka). TRILO 7 DS: prostornější trilo  
6 s přistýlkou, 2 koupelny.
Stravování vlastní. Na místě možnost snídaní. Restau-
race á la carte u bazénu (hosté residence sleva 10 %).
Pláž La Caletta je vzdálena 500m (písek, oblázky), 
2 – 2,5 km Ira, Marinella.

Lokalita: Golfo di Marinella
Vzdálenost od moře: 100 – 350 m
Vzdálenost od letiště: 15 km

Residence tvořena propojenými budovami s ná-
městíčkem se nachází v oblasti Punta Marana, poblíž
krásné pláže Golfo di Marinella s 1 slunečníkem a 2 
lehátky na apartmán (1. 6. – 30. 9.), 5 km od známé-
ho Porto Rotondo. Residence disponuje recepci, ba-
rem, nehlídaným parkovištěm. V blízkosti je kostel, 
obchůdky (20. 5. – 25. 9.). Turisticky přistav s restau-
racemi, suvenýry a lékař cca 20 m. Wi-Fi zdarma ve 
veřejných prostorách. Malí psi za poplatek.
Apartmány mají koupelnu, LCD-TV/Sat, pračku, 
myčku, v přízemi zahrádku, v 1./2. patře balkon s po-
sezením, některé výhled na záliv (nelze garantovat). 
MONO 3: obývací pokoj s kuch. koutem, rozkládací
pohovka, rozkládací křeslo pro 1 os., koupelna. 
BILO  4: jako MONO navíc 2 rozkládací křesla (1 roz-
kládací pohovka), ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna.  BILO 4 DS: jako Bilo 4, ale se 2 koupelna-
mi. TRILO 6 DS: jako BILO 4 navíc,  ložnice s manžel-
ským lůžkem, pokoj se 2 lůžky, 2 koupelny. TRILO 6 
VIP DS: klimatizace (na vyžádání). Apt. VIP (MONO 3, 
BILO 4, TRILO 6 s 1 koupelnou) – nove vilky, klimati-
zace v ceně, patio/zahrádka s posezením.
Stravování vlastni. Ve vzdálenosti 200 m jsou restau-
race a bary.
Za poplatek: 3 víceúčelová hřiště (osvětlena), vodní
sporty.
Jako pozornost lahev vina a sladkosti při příjezdu.

STELLA DI GALLURA RESIDENCE  

RESIDENCE IL BORGO DI PUNTA MARANA 

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: San Teodoro
Vzdálenost od moře: 250 – 800 m
Vzdálenost od letiště: 27 km

Rezidence Le Canne je situovaná na okraji města 
San Teodoro, 700 m od živého centra, které skýtá 
širokou škálu turistických služeb. Tato lokalita je 
ideální kombinací krásného moře a společenské-
ho vyžití. Dominantou je dlouhá, bílá pláž La Cinta 
s pozvolným vstupem do moře a množstvím vod-
ních sportů. V patrových vilkách umístěné apartmá-
ny se od sebe mohou lišit dispozicí i polohou (vět-
šina je v přízemí, nelze garantovat), mají zahrádku 
nebo krytou terásku s posezením a parkovací místa 
v blízkosti. Wi-Fi za poplatek. Malá zvířata na vyžá-
dání a za poplatek. Jednoduše zařízené apartmány 
mají k dispozici TV a pračku. BILO 3/4: s obývacím 
pokojem s kuch. koutem, rozkládací pohovkou, lož-
nicí s manželským lůžkem, koupelnou. TRILO 6 má 
navíc ložnici se dvěma samostatnými lůžky. V San 
Teodoru je velké množstí restaurací, obchodů, barů,  
lékárna, lékař, supermarket i vyhlášené večerní trhy. 
Za poplatek je možné zajistit: vodní sporty (wind-
surfing, kánoe), potápění, výlety, jezdeckou školu, 
tenis, volejbal, kuželky, jízdní kola, zapůjčení auta 
a skútrů. 250 – 800 m od residence je vzdálena pro-
slulá písečná pláž La Cinta – s plážovým servisem 
za poplatek. V okolí San Teodora je množství pláží 
s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře 
(vhodné i pro malé děti).

LE CANNE RESIDENCE 

Lokalita: Porto Ottiolu
Vzdálenost od moře: 400 – 600 m
Vzdálenost od letiště: 35 km

Nové apartmány stojí na okraji městečka Porto 
Ottiolu v residenční čtvrti, 7 km od živého letoviska 
San Teodoro. Apartmány umístěné v nízkých řado-
vých vilkách se nacházejí ve velmi klidné lokalitě, 
pouhých 400 m od centra, kde jsou bary, kluby, re-
staurace, pizzerie, piano bar, trafika, lékárna, banko-
mat. Další možnosti nákupů a vyžití nabízí nedale-
ké San Teodoro, které v sezoně organizuje i večerní 
trhy. Nově postavená residence nabízí apartmány 
v přízemí či zvýšeném patře, každý má samostatný 
vchod a je vybavený kuch. koutem, TV, pračkou, 
žehličkou, koupelnou se sprchou (k dispozici fén), 
patiem/předzahrádkou s posezením, 1 nehlídané 
parkovací místo.
Apartmány BILO 4 mají obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou či 2 samostatnými lůžky a s kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna, 
předzahrádka. Apartmány TRILO 6 jsou stejné jako 
bilo, mají však navíc jednu ložnici s manželským 
lůžkem. Ubytování je bez stravy, v blízkosti se na-
chází supermarket a restaurace. Krásná široká pláž 
s jemným pískem a pozvolným vstupem je vzdálena 
400 – 600 m a je součástí malého turistického přísta-
vu. V okolí se nachází množství nádherných pláží.
 

I GIARDINI DI PORTO OTTIOLU Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: San Teodoro
Vzdálenost od moře: 650 m
Vzdálenost od letiště: 30 km

Rezidence se nachází na severovýchodním pobřeží 
Sardinie u centra živého městečka San Teodoro s bo-
hatým zázemím služeb i rušným nočním životem.
Komplex se skládá z jednopatrových kamenných bu-
dov rozmístěných kolem udržované zahrady s lehát-
ky, křesílky a houpacími sítěmi. V areálu je relax zóna, 
nehlídané parkoviště, pračka; v blízkosti trafika, lékár-
na. Wi-Fi zdarma ve společných prostorách.
Do detailu vypracované apartmány s dřevěnými 
stropy mají výhled do zahrady. V přízemí mají krytou 
verandu nebo soukromý dvorek, v 1. patře terasu. 
K vybavení patří kuchyňský kout, TV, venkovní po-
sezení, koupelna se sprchovým koutem, za poplatek 
klimatizace.
BILO 4 – ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj 
s rozkládacím dvoulůžkem. BILO 6 – navíc 2 lůžka 
v otevřeném podkroví. TRILO 6 – ložnice s manžel-
skou postelí, další ložnice se dvěma lůžky, obývací 
pokoj s rozkládacím dvoulůžkem.
Stravování vlastní. Rezidence se nachází velmi blízko 
u pěší zóny s bohatou nabídkou barů, restaurací a pi-
zzerií, trhu a obchodů.
V blízkosti je půjčovna kol, aut a skútrů, potápěcí cen-
tra, jízdárny. Jsou zde i pláže pro windsurfiing a kite-
surfing.
Všechny pláže kolem San Teodora se vyznačují nád-
herně bílým a jemným pískem. Nejbližší pláž Cala 
d´Ambra je 650 m, slunečníky a lehátka za poplatek.

Lokalita: San Teodoro 
Vzdálenost od moře: 500 až 1500 m
Vzdálenost od letiště: 30 km

Prázdninové byty v blízkém okolí městečka San 
Teodoro s dostatkem nákupních a restauračních 
možností (supermarkety, bary, cukrárny, trafiky, pro-
dejny tabáku, butiky), služeb i možností večerního 
vyžiti (např. diskotéky), jsou zde i lékárny a lékařské 
ordinace.
Apartmány se vyznačuji tím, že jsou zařízené v jed-
noduchém, stylu. Všechny mají zahradu v přízemí 
a terasu nebo balkon v 1. patře, koupelnu se sprcho-
vým koutem.
BILO 3 a 4: obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládací pohovkou, dvoulůžková ložnice. TRILO 4: 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želskou posteli a ložnice s oddělenými lůžky. TRILO 6: 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkovým gaučem, dále dvě dvojlůžkové ložni-
ce. QUADRI 6: obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
ložnice s manželskou postelí a dvěma oddělenými 
ložnicemi (jeden pokoj může být s palandou).
Stravování vlastni. V blízkosti se nachází supermar-
ket a restaurace.
San Teodoro nabízí pro sportovní vyžití fotbalová
hřiště, tenisové kurty, bowling, půjčovnu lodi, vodní 
sporty na pláži. Možnost půjčeni koloběžek, kol, au-
tomobilů (včetně  elektrických).
Nejbližší veřejná písečná pláž je vzdálena cca 500 až 
1.500 m od jednotlivých bytů.

RESIDENCE APPRODO VERDE  

APARTMÁNY SOLE

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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Lokalita: Orosei
Vzdálenost od moře: 1400 m
Vzdálenost od letiště: 80 km

Poloha
Rezidence Sos Alinos se nachází ve stej-
nojmenné obci asi 1400 m od pláže Cala 
Liberotto, jedné z nejkrásnějších a nejob-
líbenějších turistických destinací v zálivu 
Orosei, na severovýchodě Sardinie. Měs-
tečko Orosei leží asi 10 km od rezidence.

Vybavení
Jednotlivé apartmány se nacházejí 
v horních patrech dvou typicky sardin-
ských dvoupatrových domů, vzájemně 
propojených halou a krytou verandou 
s výhledem na krásný bazén pro dospě-
lé i děti, vybavený lehátky a slunečníky 
(zdarma, do vyčerpání). Hostům je k dis-
pozici výtah a nehlídané venkovní parko-
viště. V blízkosti se nachází supermarket, 
několik barů a restaurací, trafika a zastáv-
ka autobusu. Lékárna asi 1 km, lékařská 
pohotovost 12 km. Psi malé velikosti po-
voleni na vyžádání, za poplatek (pohyb 
jen mimo společné prostory rezidence)

Ubytování
Všechny pokoje a apartmány jsou vkus-
ně a pohodlně zařízeny v typicky sar-
dinském stylu a vybaveny klimatizací 
s časováním, topením, chladničkou, TV, 
trezorem, telefonem, koupelnou s va-
nou a fénem. Kuchyňský kout je vybaven 
elektrickým sporákem a mikrovlnnou 
troubou. Většina apartmánů má balkon 
nebo verandu.

MONO 2: Pokoj s manželskou postelí 
nebo se dvěma lůžky, kuchyňský kout 
a příslušenství, balkon/veranda (nega-
rantováno). Možnost dětské postýlky 
nebo přistýlky (na vyžádání, platba 
na místě) – omezený prostor.
BILO 3: Pokoj se dvěma lůžky a rozkláda-
cím křeslem, samostatná kuchyň, kou-
pelna, balkon/veranda (negarantováno). 
Možnost dětské postýlky nebo přistýlky 
(na vyžádání, platba na místě) – omeze-
ný prostor.
Minimální délka pobytu je 7 nocí.
(příjezd po 22. hodině za poplatek € 30, 
nutno nahlásit nejméně 24 h předem).
Při předčasném odjezdu 20 – 08 h na-
vrácení kauce až zpětně, po kontrole 
apartmánu.

Stravování
Bez stravování. V blízkém okolí se nachá-
zí bar, několik restaurací a pizzerií, super-
market.

Pláž
V pěší vzdálenosti asi 1400  – 1600 m 
od rezidence je pobřeží lemované pi-
niovým lesem s krásnými písečnými 
plážemi s jemným bílým pískem (bez 
plážového servisu), které se střídají s ma-
lými zátokami a útesy, to vše omýváno 
křišťálově čistým mořem. Největší z pláží 
je vyhlášená Cala Liberotto.

RESIDENCE SOS ALINOS

Letiště OLBIA / Costa Smeralda

Odlety úterý / pátek / sobota
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ALGHERO
Algheru se přezdívá „Malá Bar-
celona“ – it. Barcelonetta. Ptáte 
se proč? Město má katalánský 
vzhled, mluví se zde katalánsky 
a pravá Barcelona je přes Středo-
zemní moře vzdálena pouhých 
300 km. Alghero dominuje 80 km 
dlouhé „korálové riviéře“ („Rivi-
era del Corallo“ nazývané podle 
zde žijícího červeného korálu), 
která se táhne od mysu Capo Ca-
ccia po pláž Poglina.
Celá oblast okolí Alghera byla 
obývaná již v období přednu-
ragské civilizace a také v období 
nuragů (1500–500 před Kristem). 
Pozůstatkem jsou „domus de 
janas,“ tzv. domy víl, což byla po-
hřebiště dnes nazývaná „Anghelu 
Ruju,“ zbudovaná kulturou San 
Michele. Významná nuragská osa-
da „Palmavera“ se nachází jen pár 
km od Alghera u města Fertilia. Je 
zde doložena i přítomnost Říma-
nů (3.  stol. př. Kr.) u Porto Conte. 
Judikáty, které se na Sardinii utvo-
řily na konci prvního tisíciletí, se 
bránily nájezdům pirátů pouze 
stěží a tak se spojily jak obchodně, 
tak vojensky s italskými námořní-
mi republikami Pisou a Janovem.
A kdy město Alghero vzniklo jako 
takové? Nejsymboličtějším da-
tem je rok 1102, v tomto roce bylo 
město vybudováno na základech 
staré osady a bylo rovněž opevně-
no. O založení města se zasloužila 
bohatá rodina z Janova, Doriové. 
Ve 12.  století totiž Janov ovládal 
značnou část ostrova, zatímco 

zbytek ostrova byl v rukách další 
významné italské námořní repub-
liky – Pisy. Důkazem přítomnosti 
ligurských Doriů je např. ostrov 
San Pietro, kde se dodnes hovoří 
ligurským dialektem.
Zůstává otázka, proč se v Alghe-
ru mluví katalánsky, když bylo 
založeno Janovany. Jelikož dal 
papež Bonifác VII. Sardinii v léno 
Aragonské dynastii, tato si zapo-
čala ostrov nárokovat. Roku 1354 
město dobyl král Pedro IV. Ara-
gonský, poté následovalo cílené 
osídlování Alghera koloniemi 
Aragonců a Katalánců. Dobývání 
Alghera se táhlo více než 30 let 
a je to poslední jimi obsazené 
sardinské město. Od té doby až 
dodnes se v Algheru mluví té-
měř čistou katalánštinou. Tento 
bilingvismus se projevuje např. 
ve jménech ulic, které jsou psané 
jak katalánsky, tak italsky. Kata-
lánsky se Alghero řekne L’Alguér 
(původně Doriové Alghero po-
jmenovali La Ligera), což pochá-
zí od mořské řasy „alga marina“ 
(„algae“), která se ve vodách u Al-
ghera hojně vyskytuje. Alghero 
získalo statut města již v roce 
1501, o 40 let později odtud císař 
Svaté říše římské a král španělský 
Karel V. zahájil tažení proti severo-
africkým pirátům. Pod nadvládu 
savojské rodiny město přešlo až 
v roce 1720. Městské hradby byly 
v 19. století z části zbourány a bě-
hem 2. světové války město utr-
pělo bombardováním.

Dnes v Algheru žije cca 40 tisíc 
stálých obyvatel a hlavní ekono-
mický příjem pro město plyne 
z turistiky, pro niž je zde i dosta-
tečná infrastruktura: město dispo-
nuje největším turistickým přísta-
vem na Sardinii, mezinárodním 
letištěm, kam od roku 2007 v letní 
sezóně a při zvláštních příležitos-
tech přilétají i přímé charterové 
lety z Prahy, a železnicí. Alghero 
má vlastní prosperující rybářský 
přístav a je tedy na letním příli-
vu turistů ekonomicky nezávislé. 
V době největšího rozkvětu tu-
ristiky, po 2.  světové válce, právě 
sem začali přijíždět zahraniční tu-
risté. A měli k tomu důvod: moh-
li obdivovat krásné zachovalé 
historické centrum plné různých 
obchůdků, restaurací, barů a zá-
bavních klubů. Alghero má do-
statečnou kapacitu hotelů, turisté 
zde najdou široké kulturní vyžití 
a pestrou škálu služeb.
Zmiňovaný historický střed měs-
ta je obklopen středověkým 
opevněním, jehož část směřující 
do moře se velmi dobře zachova-
la vč. sedmi věží: u přístavu nejdří-
ve návštěvníci spatří věž Bastione 
(Torre della Maddalena), o níž se 
traduje pověst, že Garibaldi prá-
vě odtud vyvezl obyvatelstvo 
ohrožené nakažením cholerou 
na širé moře, proto se jí také často 
říká Garibaldiho. Největší je Torre 
Sperone, kterou nechal postavit 
císař Karel V. v 15. století a podle 
cagliarského revolucionáře Vin-
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cenza Sulise, který zde byl věz-
něn od r. 1799 20 let, se jí také 
říká Torre Sulis. Před hradbami 
města se rozkládá veřejný park 
Giardino Pubblico, odkud se dá 
projít branou Torre di Porta Terra 
(nazývanou také Židovskou věží 
nebo Torre del Portal, Porta Reyal, 
v níž je nyní informační kancelář 
a knihkupectví) do centra města. 
V parku stojí mramorová socha 
algherského historika Giuseppa 
Manna (1786–1868), dílo Pietra 
Canonica z roku 1894.
Domy ve městě byly vybudovány 
z pískovce, který se kvůli povětr-
nostním vlivům postupně drolí. 
Dominantou Alghera je chrám 
Duomo di Santa Maria, postave-
ný v druhé polovině 16. století 
na základech kostela ze 14. sto-
letí, vysvěcen byl ale až v r. 1730. 
Jedná se o pozdně gotický ka-

talánský chrám se třemi loděmi, 
gotickou zvonicí – dominantou 
města a krásným portálem. Osmi-
boká zvonice „Campanile“ se na-
chází v pozadí ulice Via Principe 
Umberto a připomíná původní 
katalánský kostel. Vzhled chrámu 
kazí „zvláštní“ neoklasické průčelí 
z roku 1820, kterému vévodí mo-
hutné dórské sloupy. V interiéru 
se nachází mauzoleum Maurizia 
Giuseppa Savojského, knížete 
z Monferratu, vzácný dřevěný kříž 
z 16. století a řada barokních do-
plňků, které sem dodal Savojský 
rod v 18. století.
Ve Via Maiorca, v bývalém Orato-
rio del Rosario, sídlí Museo Dioce-
sano se sbírkami církevních umě-
leckých předmětů - stříbrných 
předmětů a soch, které patřily 
ve větší míře katedrále. Centrem 
města je rušné a nesouměrné ná-

městí Piazza Civica, kdysi admini-
strativní centrum Alghera, na něž 
se od moře dostaneme branou 
Porta a Mare. Další zajímavostí je 
palác Doriů – Casa Doria ve Via 
Principe Umberto ze 16.století - 
za zmínku stojí goticko-katalán-
ská okna a renesanční portál.
Nejstarší kostel San Francesco 
s přilehlým klášterem najdeme 
v ulici Carlo Alberto. Byl zbudo-
ván v druhé polovině 13. století 
v kombinaci románského a go-
tického slohu a v 18. století kom-
pletně přestavěn, dominantou 
kláštera je pískovcová zvonice. 
Dalším, již z dálky patrným kos-
telem je Chiesa di San Michele, 
honosící se krásnou majoliko-
vou kopulí, typickou pro kostely 
bývalého katalánského území 
(bývá otevřený jen v době bo-
hoslužby).
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Lokalita: Alghero
Vzdálenost od moře: 10 m
Vzdálenost od letiště: 12 km

Poloha
Secesní vila, dříve letní sídlo savojských 
králů, na soukromém poloostrůvku 1 km 
od historického centra Alghera, katalán-
ské perly Korálové riviéry (promenáda, 
zastávka busu před hotelem).

Vybavení
Luxusní hotel se zámeckou atmosférou 
nabízí non stop recepci, trezor, restaura-
ci (večer komorní hudba), bar, wellness 
centrum, venkovní bazén s lehátky a slu-
nečníky (mořská voda, výhled na moře), 
nehlídané parkoviště, zahradu, heliport.
Wi-Fi zdarma: hala, pokoje. Malí psi zdar-
ma (na vyžádání).

Ubytování
25 jedinečných pokojů má historický 
nábytek, individuální klimatizaci, TV/Sat, 
minibar, trezor, Wi-Fi. Dětská postýlka 
na vyžádání zdarma.
STANDARD: výhled do parku / výhled 
na moře / s terasou a výhledem na moře 
/ s výhledem na pobřeží (rohový pokoj).
SUITE: výhled na moře / výhled do za-
hrady / s terasou a výhledem na moře. 
LIBECCIO SUITE: (35 m2) výhled na moře.
A další 2 suity (60 a 95 m2) s terasou.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Na místě mož-
nost obědů a večeří (často servírované 

při svíčkách, s živou hudbou) v restau-
raci či na terase (dle konkrétní poptávky 
a obsazenosti hotelu).

Sport a animace 
Biliard, jízdní kola (večer za poplatek). 
Za poplatek: vodní sporty, koně, golf, te-
nis, půjčovny lodí, výlety.

Wellness & beauty
Wellness centrum SALUS PER AQUAM (re-
zervace) – krytý bazén (vyhřívaný, mořská 
voda, protiproud, výhled na moře), ja-
cuzzi, tělocvična, kardiofitness, solárium, 
sauna, turecké lázně, emocionální sprchy, 
Kneippův masážní okruh. Za poplatek: re-
laxační masáže, procedury, trenér.

Další služby
Za poplatek (objednávka 24h předem): 
pronájem auta, lodě (i s řidičem), degu-
stace, průvodce, babysitting, lékař.

Pláž
Vstup do moře po schůdcích z hotelo-
vé zahrady (skalnaté pobřeží), z 2. stra-
ny hotelu skalnatá plata se vstupem 
do moře, bar. Malá písečná veřejná pláž 
30m (bez plážového servisu a služeb). 
Hlavní městská písečná pláž 2,5km 
po promenádě.

VILLA LAS TRONAS HOTEL & SPA *****

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa
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Lokalita: Alghero – Le Bombarde
Vzdálenost od moře: 20 m
Vzdálenost od letiště: 9 km

Elegantní hotel u pláže Le Bombarde, 10 km od Al-
ghera nabízí služby recepce, piano baru, restaura-
ce, baru na pláži, bazén, wellness, posilovny, výtah,  
3 konfer. sály, nehlídané parkování. Za poplatek: 
prádelna, lékař. Wi-Fi zdarma na pokojích, ve spol. 
prostorách, na pláži.
Nekuřácké pokoje: klimatizace, Wi-Fi, TV/Sat, mini-
bar, trezor, telefon, koupelna (přev. sprcha), fén, bal-
kon. Výhled na moře za příplatek. 
CLASSIC: min. 1, max. 2+dítě do 12 let (přistýlka)+-
dítě do 3 let (INF). SUPERIOR: přízemí/1. – 2. patro 
s výhledem na moře může být společná terasa. Max. 
2+INF, v přízemí 3+INF. FAMILY: 2 propojené pokoje. 
Max. 2+2+INF. JUNIOR SUITE PINETA: směr piniový 
háj; ložnice, obývací pokoj s rozkl. dvoulůžkem. SUI-
TE VM: ložnice s manželským lůžkem, opticky oddě-
lená obývací část (rozkl. dvoulůžko), terasa.
J. Suite Pineta, Suite VM: Min. 3 plné ceny, max. 
4+INF.
Polopenze za příplatek plná penze. Snídaně bufet, 
obědy a večeře servírované, výběr ze 3 menu.
PANORAMA – algherská kuchyně. TURCHESE – 
na pláži, oběd u plné penze (hl. sezóna, negaranto-
váno). V hlavní sezóně mini klub 3–11 let, babysit-
ting za poplatek.
Za poplatek: tenis, půjčovna kol, potápění. Golf 5 km.
Hotelová písečná pláž 20 m – lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek.

HOTEL DEI PINI ****

Lokalita: Porto Conte
Vzdálenost od moře: 50 m
Vzdálenost od letiště: 11 km

Hotel na klidném místě v zálivu Porto Conte, 15 min 
jízdy od města Alghero, disponuje recepcí, barem, 
restaurací (výhled na moře), terasou, zahradou, 2 ba-
zény (s mořskou vodou a dětský) s lehátky a sluneč-
níky, molo, konferenční místnost, výtah, nehlídané 
parkování. Za poplatek: prádelna, kosmetika. Wi-Fi 
zdarma: pokoj, spol. prostory.
160 pokojů (ubytování od 12 let): klimatizace, TV/
Sat, minibar, telefon, trezor, Wi-Fi, koupelna (sprcha). 
V přízemí otevřená terasa, v 1. patře balkon, výhled 
do zahrady. Postýlka na vyžádání.
STANDARD: manželské lůžko. Min. 1, max. 2+INF.
STANDARD třílůžkový: manželské lůžko a přistýlka. 
Max. 3+INF.
Snídaně. Za příplatek polopenze.
Snídaně formou bufetu, večeře servírované, výběr 
z menu + bufet (saláty, dezerty).
GRIGLIERIA AL MARE – večer gril, v hl. sezóně i oběd 
(platba na místě). IL ROSADA CAFÉ – krytá venkovní  
kavárna, otevřena až do půlnoci. Lehký oběd v hote-
lovém baru. Vegetariánská, bezlepková strava na vy-
žádání.
K dispozici bazén, hřiště, bocce, tenis, fitness. Za po-
platek vodní sporty, potápění, výlety, babysitting. 
Golf 3 km.
50 m pláž v zálivu (písek, kamenité dno), plážový 
servis v ceně. Vhodná obuv do vody.

HOTEL CORTE ROSADA **** Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa
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Lokalita: Alghero – Punta Negra
Vzdálenost od moře: 20 m
Vzdálenost od letiště: 6 km

Komfortní hotel přímo nad krásnou pláží. 800m 
městečko Fertilia s obchody a bary. V okolí NP Porto 
Conte, mys Capo Caccia, 7km centrum Alghera. K vy-
bavení hotelu patří recepce, piano bar, restaurace, 
gril, spol. místnost, terasa, bazén s mořskou vodou, 
lehátky a slunečníky, hydromasážní bazén, nehlída-
né parkování. Za poplatek: prádelna. Wi-Fi zdarma 
v areálu i na pokojích. Malé zvíře na vyžádání, za po-
platek. 92 pokojů v sardinském stylu, pro 2-4 osoby. 
Všechny mají klimatizaci, LCD-TV, Wi-Fi, minibar, tre-
zor, fén, koupelnu (sprcha), balkon.
CLASSIC výhled do piniového háje. Max 2 os. 
CLASSIC výhled na moře. Max 2 os. FAMILY ROOM 
výhled na moře: 2 propojené pokoje. Max 4 os.  
SUITE: terasa, výhled na moře, koupelna (hydroma-
sážní sprcha). Max 4 os.
Snídaně formou bufetu . Za příplatek polopenze: ve-
čeře servírovaná – předkrmy a saláty bufet, výběr ze 
3 – 4 1. a 2.chodů, dezert. Panoramatická restaurace 
á la carte u moře (1. 6.  – 30. 9., večeře). Platba na mís-
tě (klienti s polopenzí sleva 50%).
Ke sportovnímu vybavení patří bazény, hřiště na pe-
tanque, tenisový kurt (ve dne). Za poplatek: kola, 
lodě, auta, výlety, koně. Potápění 3 km.
Písečná pláž 20 m, vstup ze zahrady po schodišti. 
V okolí další krásné pláže: Lazzaretto, Le Bombarde, 
Maria Pia, Porto Conte.

Lokalita: Alghero 
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 10 km

Menší městský hotel s příjemnou atmosférou je 
vzhledem k blízkosti centra města Alghero i pláže 
vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak pro klienty, kteří 
preferují večerní procházky městem. Tento jednodu-
chý hotel pro nenáročné klienty je situován pouhých 
100 m od pláže a 1 km od centra Alghera, přezdíva-
ného „Malá Barcelona“, jednoho z nejpůsobivějších 
měst na Sardinii. 100 m od hotelu zastávka autobusu 
směrem do centra (za poplatek). Hotel má k dispo-
zici recepci, bar, restauraci, bazén s hydromasážní 
zónou a částí pro děti, terasu, kongresový sál pro 
100 osob, salónek. Wi-Fi zdarma (info na recepci). 
Malé zvíře na vyžádání, za poplatek. Všech 80 jedno-
duše zařízených pokojů typu STANDARD o rozloze 
18 – 20 m2 pro 2 – 3 osoby je situovaných v centrální 
části hotelu. Jsou vybavené TV, minibarem, klima-
tizací, trezorem, některé pokoje mají balkon (nelze 
garantovat). Za poplatek je možné rezervovat pokoj 
s výhledem na moře (platba na místě). Snídaně se 
poskytují formou bufetu, večeře servírované s výbě-
rem z menu za příplatek. Možnost dokoupení oběda 
na místě. Pro děti je k dispozici mini klub (4 – 12 let) 
a je možno zajistit hlídaní dětí za poplatek. 100 m 
městská písečná pláž s pozvolným vstupem (ideální 
pro děti). Plážový servis za poplatek.

HOTEL PUNTA NEGRA ****

HOTEL RINA ****

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa
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Lokalita: Stintino
Vzdálenost od moře: 300 m
Vzdálenost od letiště: 48 km

Rodinný hotel Ancora, rozprostřený v zeleni, v blíz-
kosti několika krásných pláží leží 3 km od centra 
městečka Stintino. Zastávka autobusu nedaleko. 
Hostům je k dispozici recepce, restaurace s terasou 
a nádherným výhledem na moře, bar, piano bar 
a bazén s mořskou vodou na pláži, TV místnost, bili-
ár, prádelna, parkoviště. Wi-Fi na recepci zdarma. Ho-
tel disponuje 55 pokoji s klimatizací, TV, minibarem, 
trezorem a balkonem.
Až čtyřlůžkové pokoje  STANDARD, pokoje SUPE-
RIOR jsou renovované a mají navíc k dispozici plá-
žové osušky, župany, welcome drink, ovoce a první 
naplnění minibaru zdarma. Pokoje FAMILY mají 
dva propojené pokoje se společnou koupelnou 
a 2 balkony o rozloze cca 45 m2.
Polopenze, plná penze za příplatek. Snídaně for-
mou bufetu, obědy a večeře formou výběru z menu. 
Možno zajistit bezlepkovou stravu, speciální dětské 
menu, vegetariánskou stravu. Animační programy, 
dětský klub (4 – 12 let), dětské hřiště na pláži i v ho-
telovém parku. Potápěčské centrum a vodní sporty 
za poplatek. Nejbližší pláž s jemným bílým pískem, 
místy skalnatá se nachází 300 m od hotelu, písečná 
pláž Gabbiano 500 m. Na pláž Pelosa 700 m od ho-
telu je zajištěna kyvadlová doprava zdarma. Plážový 
servis za poplatek.

CLUB HOTEL ANCORA ***

Lokalita: Alghero – Fertilia
Vzdálenost od moře: 150 m
Vzdálenost od letiště: 8 km

Rodinný hotel v lokalitě Alghero – Fertilia, 150 m 
od pláže a 3 km od centra Alghera (2x denně do-
prava za popl.). Recepce, restaurace/pizzerie, bar, 
spol. místnost (TV, biliár, bar), 2 bazény (1 pro děti) 
s lehátky a slunečníky, minimarket, výtah, nehlídané 
parkování.
Wi-Fi zdarma, internet na recepci za popl.
Renovované, jednoduché pokoje mají klimatizaci, 
TV/Sat, minilednici, trezor, balkon s posezením, kou-
pelnu (sprcha, fén), výhled na bazén či parkoviště. 
Možný jednolůžkový pokoj (10m²).
Dvoulůžkový: (18m²) manželské lůžko, možná dět-
ská postýlka, koupelna. Třílůžkový: (19m²) manžel-
ské lůžko a 1 lůžko, koupelna. Čtyřlůžkový: (21m²) 
manželské lůžko, možná dětská postýlka, propojený 
se 2. pokojem (palanda), 1 koupelna.
Snídaně. Polopenze za příplatek: snídaně bufet, ve-
čeře servírované, výběr z menu. 1x týdně sardinský 
večer (bufet). Pizzerie BAHIA – obědy (saláty, hl. jídla, 
12.30 – 15 h), večer pizza i s sebou (19 – 22 h).
Pro děti 2 hřiště, bazén. Dětské židličky, možnost 
kočárku (negarantováno). Sport a animace. Bazén,  
2 hydromasážní nádrže, fitness. 3x týdně večer hudba.
Za poplatek: tenis, minigolf, pingpong; vodní sporty, 
kola. 
150 m písečná pláž Maria Pia. V hl. sezóně občerstve-
ní, WC, sprcha, servis za popl.

HOTEL OASIS **** Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa
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Lokalita: Stintino
Vzdálenost od moře: 600 m
Vzdálenost od letiště: 51 km

Hotel leží ve výběžku Capo Falcone, 4 km od centra 
města Stintino. Club sestává z recepce, lobby baru, 
restaurace, baru, zahrady s bazénem, nehlídaného 
parkoviště. V hotelu Club Esse Roccaruja (doprava 
zdarma): mini klub, sport, animace, minimarket.
Wi-Fi zdarma ve spol. prostor. Zvíře do 20 kg za po-
platek (nesmí do spol. prostor). 61 renovovaných 
pokojů s individuální klimatizací, TV, trezorem, mini-
lednicí, telefonem, koupelnou s fénem je situováno 
v hotelové zahradě. 
STANDARD: manželské lůžko či 2 lůžka, 2 přistýlky 
(palanda). Na vyžádání FAMILY: 4–5 os., 2 dveřmi 
spojené pokoje, 1 koupelna.
Ubytování se snídaní. Za příplatek polopenze a plná 
penze (s nápoji). Snídaně, oběd i večeře – bufet, ná-
poje k jídlu: minerálka, světlé pivo a víno v karafě 
se podává v klimatizované restauraci s výhledem 
na moře. 1x týdně sardinský večer. Možnost bezlep-
kové diety. Dětské menu s animátory. Dětské kluby 
3–18 let. Místnost pro děti do 3 let, vč. stravy. Kočá-
rek za poplatek, na vyžádání. Povinná klubová karta: 
hotel Roccaruja – kolektivní tenis, minifotbal, plá-
žový volejbal, windsurfing, fitness ad. Za poplatek: 
potápění, výlety.
Písečná pláž La Pelosa 600 m, doprava zdarma. 
Slunečník, lehátko a křesílko/pokoj od 2. ř. (osušky 
za poplatek). Kotvení malých lodí.

Lokalita: Alghero 
Vzdálenost od moře: 70 m
Vzdálenost od letiště: 10 km

Apartmánové domy s bazénem jsou situovány 
cca 2 km od historického centra města Alghero 
a do 150 m od veřejných písečných pláží (oddělené 
místní komunikací) Lido di Alghero a Maria Pia, kte-
ré jsou dlouhé téměř 7 km. Do centra Alghera jezdí 
přibližně každých 30 min. městský autobus, který za-
stavuje v blízkosti. Hosté residence mají k dispozici 
bazén s částí pro děti (duben–říjen) a privátní parko-
viště (za poplatek). Apartmány jsou jednoduše zaří-
zené, vhodné pro nenáročné klienty. Wi-Fi zdarma.
41 apartmánů pro 4 – 8 osob disponuje balkonem, 
TV/Sat, kuchyní se 4 el. plotýnkami, lednicí, mikro-
vlnnou troubou, koupelnou se sprchou. Za příplatek 
klimatizace, trezor (na vyžádání).
BILO 4: obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuch. 
koutem, ložnice s manželským lůžkem. TRILO 6: 
stejné jako BILO 4, ale 2 ložnice, každá se 2 lůžky. 
QUADRILO 8: 3 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou a kuch. koutem, 2 balkony  
(1 s posezením). Dětská postýlka na vyžádání za po-
platek.
Stravování vlastní.  Možnost stravování individuálně 
v restauracích a barech v rámci města Alghero.
Za poplatek: vodní sporty, pronájem aut, potápění, 
tenis, golf (9 jamek), fotbal, petanque.
Veřejná písečná pláž Maria Pia s promenádou pou-
hých 70 m od residence. Plážový servis za poplatek. 

CLUB ESSE SPORTING *** 

RESIDENCE GLI EUCALIPTI

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa
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Lokalita: Alghero
Vzdálenost od moře: 70 m
Vzdálenost od letiště: 10 km

Dvoupatrový dům s bazénem stojí 1,5 km od histo-
rického centra města Alghero a 70 m od pláže oblasti 
Lido di Alghero a Maria Pia. Do centra jezdí autobus 
(zastávka 10 m). V okolí: restaurace, obchody, 500 m 
lékárna.
V residenci je k dispozici recepce, externí restaura-
ce, pizzerie a bar, 2 výtahy, prádelna (za poplatek), 
úschovna zavazadel (sprchy, WC; v odjezdový den 
k dispozici i klientům z res. Eucalipti a Gardenia), ba-
zén s částí vyhrazenou dětem, parkoviště (nehlída-
né, na vyžádání, za poplatek), 2 výtahy. Apartmány 
vhodné pro nenáročné klienty. 
Wi-Fi zdarma. 46 apartmánů pro 6 – 8 osob. Za po-
platek a na vyžádání: klimatizace, trezor, výhled 
na moře, dětská postýlka.
BILO 6: obývací pokoj – rozkládací pohovka, pa-
landa a kuch. kout, ložnice se 2 lůžky (manželské či  
2 lůžka), koupelna (sprcha, fén), TV/Sat, balkon s po-
sezením. TRILO 8: totožné jako BILO, navíc ložnice se 
2 lůžky a 2. balkon (posezení na 1 balkonu).
Stravování vlastní. Bary a restaurace v rámci Alghera.
V Algheru za poplatek: vodní sporty – surf, kánoe, 
plachtění, potápění, půjčovny aut, kol, skútrů, tenis, 
golf, fotbal, volejbal ad.
70 m veřejné písečné pláže Lido di Alghero a Maria 
Pia. Lehátka a slunečníky za poplatek. V hl. sezóně 
bary, sprchy.

RESIDENCE BUGANVILLEA

Lokalita: Alghero
Vzdálenost od moře: 150 m
Vzdálenost od letiště: 10 km

Čtyřpatrová residence s bazénem se nachází cca 1,5 km 
od historického centra města Alghero a 150 m od pláže 
Lido di Alghero. 
Apartmány jsou vhodné pro nenáročnou klientelu 
a nemají klimatizaci. V přízemí residence je super-
market, bar, výtah. Wi-Fi zdarma.
RESIDENCE GARDENIA nabízí 61 apartmánů pro 4 – 6 
osob, za příplatek je možný výhled na moře a trezor. 
Apartmán BILO 4 má obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou a kuch. koutem, TV, ložnice s manželským 
lůžkem, koupelnu se sprchou a balkon s posezením. 
Apartmán TRILO 6 má navíc další ložnici se samostat-
nými lůžky. Dětská postýlka na vyžádání za poplatek. 
Stravování vlastní. V okolí je velké množství barů, re-
staurací, obchodů, supermarket, kavárny atd.
K dispozici je hostům zrekonstruovaný bazén s částí 
vyhrazenou dětem. Potápěčské centrum, půjčovna 
aut, kol, 9 jamkové hřiště, tenisové kurty – v okolí, 
za poplatek.
150 m od residence se nachází písečná pláž Lido di 
Alghero s pozvolným vstupem do vody vhodná i pro 
malé děti. Lehátka a slunečníky za poplatek. V hl. se-
zóně jsou v provozu na pláži stánky s občerstvením, 
sprchy, půjčovny sportovních potřeb a vodní sporty 
za poplatek. Pěší promenáda podél pláže sahá až 
do centra historického města a přístavu.

RESIDENCE GARDENIA Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa

Letiště ALGHERO / Riviera del Corallo

Odlety středa
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OGLIASTRA 
Okres Ogliastra se rozkládá podél 
východní strany ostrova Sardinie. 
S rozlohou 1 854 km² se jedná 
o nejmenší a s 57 500 obyvateli 
(3,6% z celk. počtu) nejméně osíd-
lený okres v celé Itálii. Původ jmé-
na zřejmě pochází od slova Oli-
vastra (typ stromu, který se hojně 
pěstuje v této oblasti), případně 
se připisuje obrovskému monoli-
tu na pobřeží Baunei Agugliastre 
(Pedra Longa). Svými přírodními 
a historickými skvosty naprosto 
uchvacuje každým rokem se zvy-
šující počet turistů. Zdejší krajinu 
charakterizují bílé písečné pláže, 
křišťálově čistá voda, skály nad 
mořem, lesy a suché pouštní plá-
ně. Nádherné pláže pod strmými 
útesy, krásné krajinné scenérie 

i zajímavá místa v blízkém oko-
lí nelze zaměnit s žádným jiným 
evropským pobřežím.
Na severu území Ogliastra může 
návštěvník obdivovat jedno 
z nejkrásnějších pobřeží na Sar-
dinii, červený písek střídají šedé 
vápencové útesy. Tortolì, Arba-
tax, Santa Maria Navarrese a další 
vesnice jsou každé léto domo-
vem turistů, kteří hledají relaxaci 
daleko od ruchu hektických měst 
a velkých turistických středisek. 
Cestou na jih se turista dostane 
do nádherné neposkvrněné ob-
lasti, kde může obdivovat neza-
pomenutelné přírodní krásy. 
Následuje město Baunei, po kli-
katé panoramatické cestě se dá 
vystoupit na majestátní plošinu 

Golgo s nejhlubší evropskou pro-
pastí. Odtud se dá dostat do cen-
tra provincie, po cestě lemované 
bohatou hustou vegetací plnou 
vysokých stromů, kde je možné 
vidět divoká prasata, ovce, lišky, 
lasice, jestřáby a sokoly. Na silni-
ci vedoucí k horským vesnicím 
Talana a Urzulei lze pozorovat 
krávy, kozy a prasata klidně spící 
na cestě. 
Dále na jih jsou k vidění vysoké 
vápencové věže, hluboké rokle 
i klidně tekoucí přítoky Flumen-
dosy. Zde se nacházejí dvě ves-
ničky, které se v poslední době 
specializují na cestovní ruch: Seui 
a Villagrande. Seui představuje 
typickou sardinskou vesnici, vy-
značující se strmými a úzkými 
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uličkami, domy s malými balkony 
z tepaného železa. Villagrande je 
známá výrobou nenapodobitel-
né místní šunky. 
Dolní část Ogliastry, táhnoucí se 
od úpatí pohoří Gennargentu až 
k moři, je charakteristická zelený-
mi vinicemi, které produkují Can-
nonau – vynikající víno rubínové 
barvy, silného aroma a plné chuti. 
Vesnice Gairo, Bari Sardo, Carde-
du a Tertenia nabízejí rekreantům 
nové hotelové struktury, dbající 
na zachování neporušené příro-
dy. V Tertenii lze ochutnat nejlep-
ší sýr Sardinie a typický pokrm 
'’culurgiones."
V průběhu dějin tento region tr-
pěl izolací a omezeným hospodář-
ským rozvojem, jeho ekonomika 

však nadále spoléhá především 
na pastevectví a zemědělství, vel-
ký význam má i produkce vína, 
mléka a mléčných výrobků. Pří-
rodní krásy nicméně umožnily 
rozvoj odvětví cestovního ruchu 
– začalo se stavět nejen na nád-
herném pobřeží, ale také v dosud 
méně známém vnitrozemí. Og-
liastra představuje docela nedáv-
ný objev mezi turistickými desti-
nacemi na Sardinii. Obyvatelé této 
provincie ale nadále žárlivě střeží 
své tradice - ty každý rok ožívají 
prostřednictvím festivalů, zvyků 
a obyčejů z minulosti. Ogliastra 
je místo, kde se návštěvník může 
oprostit od stresů každodenního 
života a nechat se okouzlit krásou 
této úžasné země.
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Pojeďme se podívat do vnitrozemí, po vlastních 
i vláčkem a navštivme města vyhlášená řemeslnou 
výrobou i slavným sardinským červeným vínem Can-
nonau. Odpočiňme si na vyjížďce podél zálivu Orosei 
a objevujme pláže a jeskyně přístupné jen z moře. Ne-
necháme si ujít ochutnávku místní gastronomie a ná-
vštěvu hlavního města Cagliari. A necháme se překva-
pit místní pohostinností či pozváním k domorodcům.

Program
1. den – Odlet na Sardinii, krátká návštěva Cagliari 
a přesun na ubytování.
2. den – Výlet vláčkem Trenino Verde, který navští-
ví i místa jinak nepřístupná, jedoucím z pobřeží až 
do hlubokého sardinského vnitrozemí a jehož rych-
lost dovoluje cestujícím ocenit jedinečnou krásu sar-
dinské krajiny.
3.den – Výlet na pobřeží zálivu Orosei s místními do-
morodci stezkou z Baunei s nádhernými panoramaty, 
pestrými lesy a bohatou faunou i flórou do Cala Golo-
ritze, která dříve sloužila jen oslíkům; piknik na pláži 
a koupání.
4. den – Návštěva hlubokého vápencového kaňonu 
Goroppu, nebo archeologické oblasti Tiscali v pohoří 
Supramonte a poté města Dorgali se stejnojmenným 
vinařstvím a s ochutnávkou, možnost návštěvy labo-
ratoria keramiky, zlata a kůží; návrat do Arbataxu.
5. den – Fakultativní lodní výlet podél východního 
pobřeží Sardinie s objevováním pláží a jeskyní, které 
jsou přístupné jen z moře, nebo odpočinek na pláži.
6. den – Návštěva mramorových jeskyní Su Marmu-
ri s jedinečnými krápníky ve tvaru kaktusů, výrobou 
koberců proslulého Ulasai a na závěr vinotéky v Jerzu 
s ochutnávkou nejvyhlášenějšího sardského červené-
ho vína Cannonau, návrat do ubytování u moře.
7. den – Odpočinek na pláži nebo možnost návštěvy 
sezónních akcí dle ročního období (fakultativně).
8. den – Letecky zpět do Prahy.

Stravování: Polopenze
Důležité:  Pořadí dnů v programu se může změnit dle 
aktuálních podmínek a počasí.
Cena zahrnuje: průvodce, zpáteční letenku včet-
ně tax, transfery, 7x hotel*** s polopenzí, potřebné 
mapy, pojištění
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu cca € 2/den/osoba 
(hradí každý samostatně na konci ubytování v recepci 
hotelu).
Fakultativní služby: jízdné vlakem Trenino Verde, vy-
jížďka lodí podél východního pobřeží, vstupné do pa-
mátkových a jiných objektů (asi € 80), výlet za domo-
rodci za tzv. otevřenými dvorky – degustace místních 
tradičních jídel (podzim).

POZNÁVACÍ ZÁJEZD – VŠECHNY BARVY SARDINIE  Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek / neděle

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek



Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek / neděle

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek /   neděle
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Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 10 – 500 m
Vzdálenost od letiště: 146 km

Poloha
Jeden z nejkomplexnějších resortů 
klubového typu leží na členitém polo-
ostrůvku, 3 km od města Arbatax, spoje-
ní do centra Tortoli za popl. 

Vybavení
Komplex 7 hotelů tvoří centrální náměs-
tí, 7  restaurací, 7 barů, 6 bazénů, disko, 
amfiteátry, kino, herna, butiky, wellness 
(od 16 let, za popl.), přírodní obora, par-
koviště. Vše spojují elektrické vláčky. Čle-
nitý terén není vhodný pro osoby se sní-
ženou hybností. Wi-Fi zóny zdarma. Malé 
zvíře za popl.

Ubytování
TELIS: centrální část ve svahu s bazénem. 
380 pokojů v patrových domcích v zeleni 
100–500 m od moře má klimatizaci, TV, 
trezor, tel., minibar. Max. 2 dosp. +  2  děti; 
propojené pokoje pro 4 os. BORGO 
CALA MORESCA: hotel na sever. okraji 
resortu evokující vesničku na kopci stojí 
150–300 m od nejbližší pláže. Pokoje s kli-
matizací pro 2–4 os., Family a Junior Suite 
pro 5 os. (celkem 250 pokojů). COTTAGE: 
ubytování na nejexkluzivnějším místě 
resortu, 10–100 m od vlastní pláže v za-
hradě, v malých domcích vždy se 2 pokoji 
s klimatizací, ev. s výhledem na moře pro 
2–3 os, suity pro 4. Celkem 75 pokojů, 2 
EXECUTIVE SUITES – samostatné velmi 
luxusní vilky pro 2 os. a velkolepá dvou-

podlažní VILLA BIANCA penthouse pro 
4–8 os. MONTE TURRI: komorní a klidný 
hotel nad zátokou (výtah), pokoje s hyd-
romasážní vanou pro 2–3 os. DUNE: spe-
ciální část pro mladé a neformální klienty 
10–100 m od moře, 100 šestibokých po-
kojů pro max. 2 dosp. + dítě do 3 let.

Stravování
Ubytování se snídaní, polopenze s nápoji 
či bez, plná penze s nápoji, ALL INCLUSIVE 
(přesný rozsah v nabídce na webu). Snída-
ně, obědy i večeře formou bufetu ev. serví-
rované (dle hotelu). Každý hotel má min. 
1 restauraci, stoly pro 4–8 osob. Restau-
race jiného než vlastního hotelu za přípl. 
Bezlepková a dia strava na vyžádání.

Pro děti
2 bazény, hlídání, dětský klub 2 bazény, 
3  dětské kluby, 2 koutky k přípravě dět-
ské stravy (bez jídla), babysitting.

Sport a animace
Jsou zde 2 hřiště na squash, 5 teniso-
vých kurtů, golf, potápěčské centrum 
(výbava za popl.), plavání, kánoe a mno-
ho dalšího. Blízko resortu je jízdárna. 
Animace, 2 divadla.

Pláž
Členité pobřeží s malými plážemi a ska-
lami, s plážovým servisem max. 500 m od 
hotelů. Loď/bus pláž Orrí za popl. (7 km).

ARBATAX PARK RESORT & SPA ****
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Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 150 km

Poloha
Hotel La Bitta si své hosty podmaní kou-
zelnou atmosférou a polohou přímo nad 
pláží v zátoce Baia di Porto Frailis, ve vý-
běžku Capo Bellavista. Centrum městeč-
ka Arbatax cca 2 km, další nákupní mož-
nosti v Tortoli cca 5 km.

Vybavení
Recepce, 3 restaurace, 2 bary, piano bar, 
bazén s hydromasáží, wellness centrum, 
konferenční prostory a parkoviště. Wi-Fi 
ve všech prostorách zdarma.

Ubytování
Elegantně zařízené pokoje – ručně ma-
lované obklady a příjemné pastelové 
barvy vytváří útulnou atmosféru. Všech 
63 pokojů je vybaveno klimatizací, te-
lefonem, TV/Sat, minibarem, trezorem, 
fénem, koupelnou se sprchou či vanou.
CLASSIC: pokoje směrem do zahrady. 
Max. 2 dospělí + 2 děti. CLASSIC VM: 
částečný výhled na moře. Max. 2 do-
spělí. EXECUTIVE: s výhledem na moře 
a malým balkonem. Max. 2 dospělí 
+  2  děti. DELUXE: navíc terasa s 1míst-
nou hydromasážní vanou. Max. 4 osoby. 
DELUXE PRESTIGE: terasa s 2místnou 
hydromasážní vanou. Max. 2 osoby. DE-
LUXE LA BITTA: výhled na moře a malý 
bazén s protiproudem na terase. Max. 
2 osoby.

Stravování
Snídaně formou bufetu, večeře za přípla-
tek výběrem z menu.
MARE E LUNA: restaurace à la carte 
s terasou a výhledem na záliv nabízí 
sardinskou kuchyni s důrazem na míst-
ní suroviny, otevřená v sezóně i v době 
oběda. Večeře v rámci polopenze za pří-
platek, od pokoje Deluxe bez příplatku, 
rezervace nutná. BAR na panoramatické 
terase: lehká jídla k obědu, večer piano 
bar. SYMPOSION LOUNGE BAR: večerní 
koktail bar.

Sport a animace
1x týdně hudební folklórně-taneční ve-
čer. Externě: pronájem kánoí, horských 
kol, gumových člunů, lodí, využití spor-
tovního zázemí hotelu Saraceno (500 m).

Pláž
Pláž s jemným bílým pískem a pozvol-
ným vstupem do vody je vybavena spr-
chami, lehátka a slunečníky od 2. řady 
zdarma.

HOTEL LA BITTA ****

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek /   neděle
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Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 80 – 300 m
Vzdálenost od letiště: 145 km

Poloha
Elegantní hotelový resort je situovaný 
na východním pobřeží Sardinie, v regio-
nu Ogliastra, v zátoce Baia di San Gemi-
liano přístavního rybářského městečka 
Arbatax, jehož centrum je vzdáleno cca 
1,5 km. Z nejbližších městeček jmenujme
Tortoli (5 km) a Lotzorai (9 km). 
 
Vybavení
Hotel klubového typu je zasazen 
do krásné udržované zahrady s palmami 
a oleandry. Hlavní část komplexu tvoří 
centrální budova s recepcí, restaurací, 
barem, butikem, 2 bazény, bar na pláži 
a nehlídané parkoviště. Nad tímto záze-
mím se nachází pokoje v přízemních či 
patrových vilkách. Všechny části areálu 
jsou bezbariérové. Wi-fi za poplatek.

Ubytování
Prostorné pokoje ve středozemní sty-
lu  jsou vybaveny klimatizací, trezorem, 
TV, ledničkou, telefonem, fénem. Pokoje 
v přízemí mají malé otevřené patio, poko-
je v patře balkon. Max. obsazenost 5 osob.
STANDARD: s výhledem do zahrady. 
SUPERIOR: s výhledem na moře. FAMI-
LY: ložnice s manželskou postelí vnitřně 
propojená s pokojem pro děti (většinou 
s palandou), výhled do zahrady. FAMILY 
SUPERIOR: totožné s Family, ale s výhle-
dem na moře, od něhož jsou vzdáleny 
80–150 m.

Stravování
Polopenze nebo plná penze s nápoji vše 
formou bohatého bufetu v otevřené re-
stauraci s výhledem na moře. Stolní víno, 
voda a nápoje z postmixu k jídlu v ceně.

Pro děti
Kojenecký koutek, bazén, brouzdaliště, 
animační programy, koutek v zahradě, 
mini klub (4–12 let), fotbalová škola s in-
struktorem (8–14 let), diskotéka.

Sport a animace
Kolektivní kurzy windsurfingu, kánoe, ae-
robik, mini fotbal, plážový volejbal, jízdy 
na koních, aquagymnastika, pétanque, 
ping pong, tenis, posilovna. Večer živá 
hudba, tematické hudební produkce, fol-
klórní večery, atd. Za poplatek: potápěč-
ské centrum, vodní lyžování, lodní výlety, 
pronájem aut, motorek, vodních skútrů, 
šlapadel, člunů, čtyřkolek, kol, individuál-
ní kurzy surfingu, plachetnice, kánoe.

Další služby
Ordinace lékaře přímo v hotelu.

Pláž
Písečná pláž 80–300 m dle polohy po-
koje. K dispozici 1 slunečník a 2 lehátka/
pokoj od 3. řady zdarma, osušky na kauci 
a za poplatek.

HOTEL CLUB SARACENO **** 

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek / neděle

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek /   neděle
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Lokalita: Cardedu
Vzdálenost od moře: 80 m
Vzdálenost od letiště: 132 km

Poloha
Resort leží na východním pobřeží Sardi-
nie, v kraji Ogliastra, 25 km od přístavní-
ho města Arbatax a asi 6 km od městečka 
Cardedu se službami, obchůdky a trhem. 

Vybavení
Resort je zasazen do ještě divoké přírody. 
Hlavní budova nabízí služby recepce, re-
stauraci a bar. Dále je k dispozici sladko-
vodní bazén s vyhrazenou částí pro děti, 
relaxační zónou jen pro dospělé a nový 
hydromasážní bazén, amfiteátr, wellness 
centrum, obchůdek, tabák, půjčovna aut 
a vnější nehlídané parkoviště. Wi-Fi u re-
cepce a baru zdarma.

Ubytování
Všech 131 pokojů je umístěno ve sku-
pinkách nízkých řadových vilek, které 
jsou ponořeny do rozkvetlé zahrady 
za hlavní budovou. Přízemní domky 
ve středomořském stylu mají vlastní 
vchod, vybavenou předzahrádku, kli-
matizaci, TV, minibar, trezor a telefon. 
Některé pokoje jsou vybaveny kuchyň-
ským koutem – nutno zamluvit pře-
dem. Poplatek k úhradě na místě (úklid 
zajišťuje klient). STANDARD: dvoulůž-
kové pokoje v přízemí s možností 1 
přistýlky, FAMILY: prostorné čtyřlůž-
kové pokoje s manželskou postelí a 2 
samostatnými lůžky nebo pokoj s kou-

pelnou a 2 lůžky v přízemí a manželská 
postel ve zvýšeném, schody a zábrad-
lím odděleném patře.

Stravování
Plná penze s nápoji. V částečně venkov-
ní restauraci se podává snídaně a oběd 
bufetovou formou. Večeře jsou v týdnu 
3x bufetovou formou a 4x servírované. 
Nápoje z postmixu (perlivá a neperlivá 
voda, domácí víno, nealkoholické nápo-
je) v ceně. Dále je zde typicky sardinská 
restaurace (není součástí plné penze).

Pro děti
Za poplatek: mini klub (od 4 let), indi 
a junior klub, hřiště u bazénu, kojenec-
ký koutek (strava a nápoje k úhradě 
na místě).

Sport a animace
2 tenisové kurty, plážový volejbal, ping 
pong, stolní fotbal, horská kola, fitness 
a aquaerobic. Za poplatek: windsurf, 
kánoe, plachetnice, potápění, šnorchlo-
vání, kurzy s instruktory (tenis, windsur-
fing, jízda na plachetnici). 

Pláž
80 m od resortu se táhne dlouhá, široká 
písčito-oblázková pláž Marina di Carde-
du. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka/
pokoj), osušky zdarma.

PERDEPERA RESORT ****

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek /   neděle
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Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 850 m
Vzdálenost od letiště: 145 km

Residence se nachází na východním pobřeží ve měs-
tečku Arbatax, nedaleko přístavu. 
Hostům je k dispozici recepce, bar, bazén s hydro-
masáží a části pro děti, prádelna, parkoviště, dětské 
hřiště, za popl. horská kola. Všechny 27 apartmánů 
je vybaveno koupelnou se sprchou a fénem, klima-
tizací, TV/SAT, telefonem, trezorem, Wi-Fi (zdarma) 
a prostornou krytou terasou s posezením. 
BILO: ložnice s manželskou postelí, jídelna s kuch. 
koutem a rozkládací pohovka pro 2 os.
TRILO STANDARD: jako bilo navíc pokoj se 2 lůžky. 
TRILO SUPERIOR: prostornější než Trilo Standard – 
navíc chladnička s mrazákem, myčka nádobí, varná 
konvice, kávovar, (na vyžádání – mikrovlnná trouba), 
lehátko na terase a plážové osušky v ceně.
TRILO VILLA: 5 apartmánů se zahradou a bazénem 
jen pro hosty této části (lehátka, slunečníky a plá-
žové osušky zdarma). Skládají se z ložnice s manžel-
skou postelí, pokoje se 2 lůžky, jídelny s kuch. kou-
tem a rozkládací pohovky pro 2 osoby, v patře krytá 
terasa, v přízemí zahrádka s venkovní sprchou. 
Stravování vlastní. Možnost snídaně v baru (za po-
platek).
Možnosti sportovního vyžití – trekking, horolezectví, 
jízda na koni, tenis, vodní sporty.
Písečná pláž Porto Frailis cca 900 m – plážový servis 
za poplatek, skalnatější pláž bez pláž. servisu Cala 
Moresca cca 850 m. 

RESIDENCE BORGO DEGLI ULIVI ***

Lokalita: Marina di Cea
Vzdálenost od moře: 600 m
Vzdálenost od letiště: 135 km

Resort se nachází na východním pobřeží nedaleko 
kouzelné zátoky s nejbělejším pískem a s červenými 
vulkanickými útesy v moři, které činí toto místo jedi-
nečným a nezapomenutelným. Nejbližší městečka 
jsou 7 km vzdálené Bari Sardo a živější Tortoli 10 km.
Resort sestává z 5 přízemních vilek s pokoji a hlavní bu-
dovy, v které je hostům k dispozici recepce, restaurace 
pro snídaně, případně večeře, bar a společenská míst-
nost. V zahradě se nachází bazén vybavený lehátky 
a slunečníky, parkoviště. 
V každé vilce jsou 4 pokoje s vlastní terasou. Některé 
s možností propojení. Všechny pokoje jsou vybaveny 
klimatizací, telefonem, TV/Sat a ledničkou. 
STANDARD: dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, 
palandy nebo dětské postýlky.
SUPERIOR: jako standard s výhledem na bazén. 
Snídaně jsou podávaný formou bufetu.
Na místě lze vyžádat večeři v restauraci či na terase 
s grilem dle počasí. Hotelová restaurace nabízí pevné 
menu – místní domácí speciality, případně lze večeřet 
v pizzerii na pláži.
Možnost kurzu jízdy na plachetnici, potápění, vodní 
lyže, exkurze do přírody, návštěva astronomické obser-
vatoře, exkurze k plážím zálivu Golfo di Orosei.
Pláž Baia Cea s možností pronájmu plážového servi-
su vzdálená cca 600 m. Na pláži je restaurace, pizzerie 
a cocktail bar.

RESORT BAIA CEA *** Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek / neděle

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek /   neděle

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek / neděle

Letiště CAGLIARI / Elmas

Odlety čtvrtek /   neděle



SARDEGNA TRAVEL 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Aktuální kompletní popisy a ceníky 
naleznete na našich webových stránkách 
www.sardinie.cz

Tiskové chyby a z toho plynoucí změny 
vyhrazeny. V případě, kdy se údaje ve 
Smlouvě o zájezdu a v katalogu odlišují, 
jsou závazné údaje, uvedené ve smlouvě. 
Tyto eventuální změny budou publiková-
ny v případných úpravách popisu/ceníku 
na www.sardinie.cz.

Na našich webových stránkách dále 
naleznete: 
• Všeobecné smluvní podmínky 

CK SARDEGNA TRAVEL
• Kompletní nabídku pojištění a pojistné 

podmínky ERV
• Pojistku proti úpadku cestovní kanceláře
• Koncesní listinu CK SARDEGNA TRAVEL

• Seznam platebních poukázek a podmín-
ky pro jejich uplatnění při koupi zájezdu

• Informace o Sardinii

Pobytová taxa
Na Sardinii v průběhu posledních let 
zavádějí některá města pobytovou taxu. 
Kde byla již zveřejněna, uvádíme její výši 
u ubytovacích kapacit (cca € 1–2/den/oso-
ba). 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., č. poj. sml.: 1180000054

• je členem Italsko-české obchodní 
a průmyslové komory

• je členem Asociace cestovních kanceláří ČR
• vlastní certifikát ISO 9001

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

Cestovní kancelář
SARDEGNA TRAVEL s.r.o.
Slovenská 1, Praha 2, 120 00
www.sardinie.cz
info@sardinie.cz
Tel: +420 222 320 120

Sardinský obchod delikatesami 
a designem
Di Showroom
Slovenská 5, 120 00 Praha 2
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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
Náklady na opatrovníka

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 6) 18 000 6) 30 000
10 000

6)

1)

30 000
10 000

6)

1)

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 2)

5 000
5 000 2)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

3) 80 000
50 000

3) 50 000
50 000

3) 80 000
50 000

3)

Nevyužitá dovolená 8 000 5) 8 000 5) 16 000 4) 16 000 4)

Cena za osobu evropa Celý svět

1-5 dní 290 Kč

1-24 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) 5 000 Kč za každých 12 hodin zpoždění   2) 1 000 Kč za každých 6 hodin zpoždění   3) spoluúčast 20 %   4) 2 000 Kč za den   5) 1 000 Kč za den   6) spoluúčast 500 Kč

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