SLEVY
FIRST
MINUTE
AŽ 30 %
+ DĚTI
ZDARMA

SARDEGNA
TRAVEL

Nejvýhodnější nabídky

SARDINIE
2020

100

LETENEK
PRO DĚTI

ZDARMA

Vážení přátelé Sardinie,
vstupujeme do 17. sezóny naší činnosti,
zaměřené na jediný cíl – přiblížit Vám destinaci Sardinie a seznámit Vás se všemi jejími
jedinečnými krásami a zajímavostmi.
Možná se ptáte, proč i v dnešní elektronické
době nadále pokračujeme v prezentaci formou klasického tištěného katalogu.

Samozřejmě pozorně sleduje
me vývoj, kterým se ubírá svět
cestovního ruchu na interne
tu. Touto cestou je dostupná
obrovská škála nejrůznějších
nabídek, kterými se můžete
donekonečna probírat, což
může být jistě i veliká zábava.
Na druhou stranu jsme pře
svědčeni, že rychlé prolistování
stručného, malého katalogu
může být pohodlnějším a efek
tivnějším způsobem hledání
nejvhodnější varianty Vaší
vysněné dovolené na Sardinii.
Katalog First Minute přiná
ší speciální nabídky určené
zejména našim nejvěrnějším
klientům.
Díky naší dlouholeté zkušenosti
s destinací Sardinie a přede
vším faktu, že tento ostrov
je naší srdeční záležitostí, se
považujeme za opravdové
specialisty na tuto lokalitu. Náš
kvalifikovaný personál je vždy
připraven seznámit Vás s krása
mi tohoto jedinečného ostrova.
Naše činnost není pouze pro
dejem hotelových pokojů nebo
míst v letadle. Snažíme se o to,
aby se sny staly skutečností, aby
i díky nám Vaše dovolená probí

hala ve znamení pohody, vkusu
a souladu ve všech směrech.
Rádi bychom k Vám přenesli
pocit lásky, který k tomuto výji
mečnému ostrovu cítíme.
Není náhodou, že naše reklam
ní kampaň v Praze, kterou
můžete vidět na předchozí
stránce, neobsahuje žádný
obrázek Sardinie. Důvodem
je fakt, že Sardinie je ŽIVOT,
který není možno dostatečně
prezentovat pouhým jediným
obrázkem.
Díky naší práci se během let
na trhu objevily další subjek
ty, které si nechtějí nechat
ujít tuto destinaci, jež je nyní
módní, ale která je pro ně
zcela okrajovou záležitostí.
Jistě, můžete od nich získat
nejrůznější zajímavé nabídky,
ovšem my se zavazujeme, že
nabídky od nás budou připra
vené s maximální péčí a láskou
k ostrovu Sardinie, se kterým
Vás chceme seznámit.
Nyní Vás již necháme listovat,
snít a vybírat a zůstáváme plně
k dispozici veškerým Vašim
přáním a dotazům.
S úctou,
Martina a Antonio Costantino
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GARANCE
nejnižší
ceny

SARDEGNA TRAVEL

Garance
nejnižší ceny
Naleznete-li ubytování či letenky z naší nabídky
za cenu nižší, než námi uvedenou, kontaktujte
nás, rádi Vám zašleme srovnatelnou nabídku.
Svěřte realizaci své dovolené
do rukou profesionálů!
SARDEGNA TRAVEL je stabilní
český touroperátor, již 16. rok
pro Vás zajišťujeme služby
na vysoké úrovni a za adekvátní cenu. Uvítáme, pokud nás

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL, jako jediný
specialista na ostrov Sardinie již od roku 2003 nabízí
nejširší nabídku zájezdů a obohacuje ji o dokonalou
znalost destinace i jednotlivých ubytovacích kapacit.
Po celé roky k tomuto kouzelnému, výjimečnému ostrovu utužuje lásku a šíří tuto silně nakažlivou epidemii
s přiléhavým názvem „MAL DI SARDEGNA“.
Sardinie, ostrov s nejkrásnějšími
plážemi a panenskou přírodou,
kterému se náležitě přezdívá
Karibik Středomoří, je nejbližší
exotickou dovolenou. Jedním
z dalších pokladů ostrova je
jedinečná místní kuchyně, která

spolu s pohostinností a srdeč
ností zdejších obyvatel zanechá
vá v cestovatelích, kteří ji objeví,
nezapomenutelné zážitky.
Přímé lety z Prahy na letiště
v Olbii a Cagliari trvají pouhé
2 hodiny. V sezóně 2019 čer

ven–září lety 4× týdně poskytují
značnou variabilitu délky pobytu
(3, 4, 7, 10, 11, 14 a více nocí).
Lety do Olbie jsou plánované
na středu a sobotu, lety do Cagli
ari již tradičně na čtvrtek a neděli.

Webové stránky

upozorníte na případné nižší
ceny za srovnatelné služby, ať
už od českých cestovních kanceláří, internetových portálů či
přímo ubytovatelů, a za relevantní upozornění na Vás čeká
příjemný bonus.

Pro sezónu 2019 opět pečlivě
aktualizujeme veškeré popisky,
fotodokumentaci a speciální
nabídky. A nadále rozšiřuje
me informace o jednotlivých
destinacích a službách. Věříme,
že tato práce přispěje k Vaší lepší
orientaci v našich nabídkách.
FB SARDEGNA TRAVEL PRAHA,

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

Zájezdy na míru
Co člověk to názor, styl, před
stava a zkušenost. Jsme si dobře
vědomi toho, že ne všichni klienti
si vyberou z předem sestavené
ho výběru hotelů a resortů a že
spousta z Vás má o své dovolené
konkrétní vizi. Právě pro tyto
případy Vám jsou plně k dispo
zici naši profesionální prodejci,
kteří Sardinii a vše co k ní patří,
perfektně znají, baví je a s radostí
s Vámi Vaši vysněnou dovole
nou krok po kroku sestaví. Ať už
chcete strávit každý den na jiném
místě, nebo navštěvovat méně
turistická zákoutí, vystoupat
na nejvyšší horu ostrova, nebo

vydat se po dobrodružné cestě
původních obyvatel, nebo si
užívat atmosféru přístavních
měst, rozmazlovat své chuťové
pohárky nebo si pronajmout
luxusní jachtu, či vyhlídkový let
helikoptérou, my jsme tu pro Vás.
Pro tento rok přicházíme
navíc s úplně novým koncep
tem DESIGN Collection, který
naleznete na našich webových
stránkách a kde Vám představu
jeme další alternativy ubytování
na Sardinii. Do této kolekce
jsme pro Vás vybrali okouzlující
Boutique hotely, originální Bed
& Breakfasty, tradicí protknuté

ekofarmy, nebo rodinné ven
kovské vily.
Kromě zájezdů jednotlivcům,
vytváříme nabídky na míru také
skupinám. Každoročně pořádá
me poznávací, cyklistické, jógové
či enogastronomické pobyty.
Sardinie je také velmi oblíbenou
destinací pro incentivní zájezdy.
Ke kolektivům přistupujeme
s maximální pečlivostí a kom
plexní podporu poskytujeme
od prvotní poptávky až po spo
kojený návrat domů.
Každý klient je pro nás důležitý
a proto Vám garantujeme náleži
tý individuální přístup.
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Přehled ubytování a letenek pro děti ZDARMA
Nabídka platná do 31. 1. 2020 nebo dle aktuální kapacity.
Hotel

Letenka
pro 1 dítě zdarma

Dítě zcela
zdarma

str.

Colonna Resort 5*

do 12 let

ano do 2 let

11

Pullman Timi Ama Sardegna 5*

do 12 let

ano do 5.6. a od 5.9.

13

Colonna Grand Hotel Capo Testa 4*

do 12 let

ano do 2 let

16

Grand Hotel Smeraldo Beach 4*

do 12 let

ano do 2 let

20

Colonna Country & Sporting Club 4*

do 12 let

ano do 12 let

21

Hotel Club Saraceno 4*

do 10 let

ano do 19.6. a od 5.9.

29

Arbatax Park Resort 4*

do 10 let

ano do 10 let

30

Chia Laguna Resort Hotel Village 4*

do 13 let

ano do 13 let

40

Chia Laguna Resort Hotel Baia 4*

do 13 let

ano do 13 let

41

New Barcavela 3*

do 11 let

ano do 4 let

45

Důležité informace
Ceny uvedené v ceníku jsou na osobu/zájezd (není-li uvedeno jinak) a zahrnují již slevy FIRST MINUTE.
Ceny uvedené v katalogu jsou
platné od 1. 11. 2019 do data uve
deného u jednotlivých ubytova
cích kapacit, případně do vy
prodání kapacity. Věk dítěte se
rozumí nedovršený (např. do 12
let = 11,99 let). Animační progra
my na hotelech jsou v italském
a anglickém jazyce. Doplňkové
služby většinou za příplatek.
Kompletní ceníky naleznete
na našich webových stránkách
sardinie.cz nebo u prodejců
na vyžádání.
Ceny jsou orientační. V kaž
dém sloupci je vždy uvedená
nejlevnější cena v daném měsíci.
U hotelů je uvedena vždy cena
na osobu a pobyt. U apartmánu
za jednotku a pobyt, k té pak
můžete přikoupit auto, transfer,
letenky, trajekt či další služby.

Tiskové chyby a z toho ply
noucí změny vyhrazeny. Tyto
eventuální změny budou publi
kovány v případných opravách
ceníku na webových stránkách
sardinie.cz.
Na našich webových stránkách
dále naleznete:
∞ Všeobecné smluvní podmínky
CK SARDEGNA TRAVEL
∞ Pojistné podmínky ERV Evrop
ské pojišťovny (zákl. pojištění
a připojištění)
∞ Pojistku proti úpadku cestovní
kanceláře
∞ Koncesní listinu CK SARDEGNA
TRAVEL
∞ Certifikát ISO 9001
∞ Seznam platebních
poukázek a podmínky
pro jejich uplatnění při
koupi zájezdu
∞ Informace o Sardinii

Grafický návrh a tisk: Formata v.o.s. | Foto: archiv SARDEGNA TRAVEL
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Pobytová taxa
V průběhu posledních let zavá
dějí některá města pobytovou
taxu. Tato taxa není zahrnuta
v ceně pobytu, platí se na místě.
SARDEGNA TRAVEL
∞ je řádně pojištěna proti
úpadku cestovní kance
láře ve smyslu zákona
č. 159/1999 Sb.
∞ je držitelem certifikátu ISO 9001
∞ je řádným členem mezinárod
ní sítě The Charming Travel
Network
∞ je členem Asociace cestov
ních kanceláří ČR
∞ je členem Italsko-české ob
chodní a průmyslové komory
Cestovní kancelář
SARDEGNA TRAVEL s.r.o.
Slovenská 1, 120 00 Praha 2
www.sardinie.cz

100
Ani tento rok nezapomínáme na rodiny s dětmi, které
tvoří nejpočetnější skupinu našich klientů a kromě
výhodných First Minute nabídek, přidáváme i letenky
pro děti do 12 let zdarma.
Podmínky pro využití této nabídky jsou následující:

LETENEK PRO DĚTI
ZDARMA
Letenka zdarma bude po
skytnuta rodinám s mini
málně třemi členy (třetím
členem je dítě do 12 let).
Pro každé datum odle
tu je vyhrazena kapacita
2 letenek zdarma. Aktuální
dostupné termíny s touto
akcí naleznete na našich
webových stránkách nebo
přímo u prodejců. Slevu lze
uplatnit pouze pro jedno
dítě na Smlouvu o zájezdu.
Minimální doba pobytu, nut
ná pro možnost využití lete
nek zdarma, je jeden týden
v ubytovacích zařízeních
různých kategorií hotelů.

Tato nabídka platí
do 31. ledna 2020 na termí
ny od 31. 5. do 21. 6. 2020
a od 8. 7. do 30. 9.2020 a je
závislá na aktuální dostup
nosti.
Naši prodejci jsou Vám plně
k dispozici, zodpoví Vám
jakékoliv dotazy, pomohou
Vám realizovat Vaše speci
fické požadavky a přiblížit
se tak Vaší představě ideální
dovolené.

SLEVA

SLEVA

15%

15%

do 31.1.
2020

do 31.1.
2020
ilustrační fotografie

ilustrační fotografie

Lokalita: Isola Rossa

Lokalita: Santa Teresa di Gallura

Hotel Marinedda
Thalasso & SPA *****

Resort Valle Dell’Erica
Thalasso & SPA *****

Elegantní a rafinovaný hotel, postavený ve svahu asi
1 km od starobylého rybářského městečka Isola Rossa
a 80 km od letiště Olbia, je zvláště vhodný pro milovníky
moře a wellness, pro páry, jednotlivce i rodiny s dětmi –
jednoduše pro všechny, kdo chtějí strávit příjemnou
dovolenou a nechat se hýčkat. Hotelová restaurace je
vyhlášená pro svou výbornou středomořskou a regio
nální kuchyni. Pokoje jsou rozesety v rozlehlé udržo
vané zahradě, zařízeny v teplých pastelových barvách
v kombinaci s dřevem, vždy s verandou vybavenou
posezením. K dispozici jsou klientům 2 bazény (jeden
sladkovodní s panoramatickou terasou v centrální části
a jeden s mořskou vodou blízko pláže). Pláž s jemným
pískem a pozvolným vstupem je vzdálená 300–500 m
dle polohy pokoje. V okolí se nachází další malé plážičky
roubené skalisky.
červen od
Polopenze

7 nocí

14 nocí

• Polopenze formou bufetu v hl.
restauraci, obědy za příplatek
• Servírované večeře v dalších
2 restauracích a 1 pizzerii s re
zervací za příplatek, bar na pláži
• Dětské kluby 3–11 let
(24. 5.–11. 9.) (6× týdně)
• Wellness centrum za poplatek
(6× týdně)
• Wi-Fi zdarma na pokojích,
u recepce,na barech, u bazénu
a na pláži
• Hřiště na mini fotbal, tenis
• Slunečníky a lehátka na pláži
za poplatek

červenec od
7 nocí

14 nocí

srpen od
7 nocí

14 nocí

Resort leží na severu Sardinie naproti národnímu parku
La Maddalena, 12 km od Santa Teresa Gallura a 55 km
od letiště Olbia. Je s citem zasazen do místní krajiny
a dokonale spojuje tradici, modernu a bio styl. Poloha
na klidném místě zajišťuje hostům dokonalé soukromí.
Resort je rozdělen na 2 hotelové části, Erica a nověj
ší Licciola, celkem s 271 pokoji, které jsou obklopeny
udržovaným parkem a disponuje 4 bazény (z nichž jeden
sladkovodní v zóně Exclusive pro děti od 6 let), 5 bary
a 7 restauracemi s různým zaměřením, vždy však s důra
zem na čerstvost a lokální suroviny. K resortu patří četné
zátoky s maličkými plážemi, v docházkové vzdálenosti
je krásná veřejná pláž s částí pro hotelové hosty. Díky
rozmanitosti služeb je resort vhodný jak pro páry, tak
rodiny s dětmi.

září od
7 nocí

14 nocí

2019
Europe's Leading
Green Resort

červen od
Polopenze

7 nocí

10 nocí

• Snídaně a večeře v hl. restaura
ci formou bufetu
• Baby klub 2–3 roky za popla
tek, mini klub 4–9 let zdarma,
herny, hřiště, restaurace a kou
tek pro přípravu jídel
• Wi-Fi: Na recepci zdarma inter
net point, s vlastním noteboo
kem je internet v celém resortu
ve společných prostorách a na
terasách pokojů zdarma
• Wellness centrum (za po
platek) – 4 mořské bazény,
turecké lázně, sauna, fitness
• Lehátka a slunečníky zdarma
na hlavní pláži

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

září od
7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

32890

52790

37590

61790

43890

79690

31290

50390

1. a 2. lůžko CLASSIC ERICA

35990

46890

50490

67990

51790

76190

35990

46890

1. a 2. lůžko RELAX

34490

55790

40790

67790

46990

85690

32890

53390

1. a 2. lůžko SUPERIOR ERICA

37590

48990

52990

71890

54990

80690

37590

48990

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

9

SLEVA

SLEVA

15%

25%

do 31.1.
2020

do 31.1.
2020

ilustrační fotografie

Lokalita: Palau

Lokalita: Porto Cervo

Hotel Capo d’Orso
Thalasso & Spa *****

Colonna Resort
*****

Hotel s přívlastkem „Il Romantico“,vystavený nad zátokou
Cala Capra, je ideální volbou zejména pro páry, které si
chtějí užít dovolenou v luxusu a v soukromí exkluzivní
lokality. Všech 86 pokojů je dekorováno v sardinském
stylu s ručně zdobeným nábytkem. Snídaně jsou podá
vány na panoramatické terase s úchvatným výhledem
a bufetové večeře servírovány v restauraci Gli Olivastri.
Na rezervaci a za příplatek lze využít další hotelové
restaurace jak na obědy, tak na večeře. Součástí hotelu je
rozsáhlé Wellness centrum Thalasso & Spa L‘INCANTU,
které jen umocní atmosféru luxusu a prohloubí relaxační
dojem z dovolené. U hotelu se nachází dvě písčité pláže
a 5 dřevěných solárií nad hladinou moře s matracemi,
vstup přímo z hotelové zahrady.

• Snídaně a večeře formou
bufetu, cooking show, ostatní
restaurace oproti rezervaci, za
příplatek
• Wellness s Thalasso bazény,
jacuzzi, turecké lázně, relaxač
ní zóny(za poplatek, otevřeno
6 dní v týdnu)
• Na útesu nad mořem venkovní
posilovna s kardiofitness
• Wi-Fi připojení zdarma na
pokojích, v baru, v restau
raci „Il Paguro“ nebo v baru
„L‘Approdo“
• 9jamkové hřiště Pitch & Putt
• 4 km od města Palau

EXKLUZIVNĚ
v SARDEGNA TRAVEL

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

červen od

červenec od

srpen od

září od

Polopenze

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

42390

55890

54990

73890

54990

80690

39190

56090

1. a 2. lůžko DELUXE

45490

60390

59690

80690

59690

87990

42390

61290

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

7 nocí

10 nocí

• Snídaně a obědy (za příplatek)
formou bufetu, večeře (za přípl.)
servírované výběrem z menu
• Mini club pro děti 4–12 let
• 4x denně hotelový minibus do
městečka Porto Cervo zdarma
• Vyhlášené golfové hřiště
Pevero Golf Club 11 km,
tenisový kurt 1 km
• Outdoorové aktivity: potápění,
výlety luxusní jachtou, vrtulní
kem, ponorkou, pronájem pla
chetnic, soukromého letadla
(vše za poplatek)

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

září od
7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD

30590

40390

35290

47590

35290

53190

24490

31390

3. lůžko dospělý STANDARD

24690

31590

26590

34990

27990

40490

20390

25190

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD

16 000

22900

19300

27900

19300

31800

11700

16500

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

11

SLEVA

SLEVA

15%

25%

do 31.1.
2020

do 7.1.
2020

Lokalita: Santa Margherita di Pula

Lokalita: Villasimius

Forte Village Resort
*****

Pullman Timi Ama
Sardegna *****

Luxusní a každoročně prestižně oceňovaný resort se
rozkládá přímo u moře, na 47 hektarech dokonale
udržovaných zahrad a pozemků. Do kategorie 5* spadají
hotely Le Dune, Pineta, Castello a Villa del Parco. Nabízí
honosné ubytování s maximálním komfortem v pokojích
SUPERIOR, DELUXE či v rodinných pokojích DELUXE FA
MILY BUNGALOW. Hostům je v hlavní sezóně k dispozici
celkem 21 restaurací, které nabízejí speciality kuchyní
z celého světa včetně 4 restaurací s možností á la carte,
14 barů a nový Wine Bar/Wine Shop s výběrem špičko
vých italských a francouzských vín. Široká škála bezplat
ných volnočasových aktivit jako stolní tenis, basketbal,
volejbal, aerobic, hřiště na fotbal, fitness, různé kolektivní
sportovní aktivity a programy. Překrásná písečná pláž
s bílým pískem se rozprostírá přímo u resortu.

• 21 restaurací, 14 barů, 10 bazénů
• Kuchaři ocenění michelinskou
hvězdou
• MINI KLUB „Children’s Won
derland Camp; Mario’s VIllage“
pro děti od 2 do 12 let
• Fotbalová, tenisová, plavecká,
cyklistická a ragby akademie
• 27jamkové golfové hřiště Is
Molas je vzdáleno 13 km
• Wellness centrum
ACQUAFORTE SPA

červen od

červenec od

srpen od

září od

Polopenze

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

1. a 2. lůžko SUPERIOR TERRACE

88290

123190

113490

215990

96990

201190

72490

98890

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

3. lůžko dítě 2–13 let SUPERIOR TERRACE

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

2019

2019

Europe's Leading
Hotel & Spa

Europe's Leading
Family & Wellness
Resort

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

Polopenze

• Snídaně a večeře formou boha
tého bufetu
• Transfer do města Villasimius
několikrát denně zdarma
• Bazén, brouzdaliště, dětské
kluby a animace
• Pestrý výběr sportovních aktivit
• Wellness centrum, fitness zóna,
jogging v zahradě
• Wi-Fi v celém areálu včetně
pláže
• Vláček na pláž v pravidelných
intervalech
• Plážový servis zdarma od 3. řady

červen od

červenec od

srpen od

září od

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC BEST PRICE

33590

49490

42890

57690

42890

59990

28790

40790

1. a 2. lůžko SUPERIOR GARDEN SIDE

42990

65490

56290

77290

56290

80590

36790

53990

3. lůžko 2–12 let SUPERIOR GARDEN SIDE ZDARMA ZDARMA

25000

35 500

25000

37 100 ZDARMA ZDARMA

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a služby delegáta.
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13

SLEVA

SLEVA

15%

15%

do 31.1.
2020

do 31.1.
2020

ilustrační fotografie

Lokalita: Badesi

Lokalita: Isola Rossa

Resort & SPA Le Dune
****

Hotel Relax Torreruja
Thalasso &Spa **** Superior

Hotelový komplex leží na severu Sardinie v zálivu Golfo
dell’Asinara, 2 km od města Badesi. Jedná se o jeden
z nejkomplexnějších hotelových resortů na Sardinii roz
prostírající se na rozloze 280 hektarů v bujné středomoř
ské vegetaci, jeho součástí je wellness centrum (za po
platek, otevřeno 6 dní v týdnu), 10 restaurací (z nichž
1 pro děti a některé s rezervací a za příplatek), 6 bazénů
(z nichž 2 pro děti), 6 barů, dětská hřiště a bohaté
sportovní a kulturní vyžití. Skládá se z 5 hotelových částí,
z nichž většina je „rájem pro rodiny s dětmi“ díky četným
rodinným pokojům a řadě služeb pro nejmenší. Všechny
pokoje jsou vybaveny balkonem nebo terasou. Nádherná
osmikilometrová pláž s bílým, jemným pískem je od ho
telu oddělena nefrekventovanou komunikací, pro větší
komfort hostů je zajištěna kyvadlová doprava vláčkem.
červen od

• Polopenze formou bufetu
včetně vody a vína(některé
restaurace s rezervací, za
příplatek), obědy za příplatek
• 4 recepce, amfiteátr s animač
ním programem
• Wi-Fi na recepci a v barech Alla
Spiaggia, Le Palme, I Ginepri
• Lukostřelba, aerobik, tenisové
kurty, hřiště na mini fotbal, mini
basketbal, plážový volejbal
• Baby klub 2–3 roky, kluby
od 4–17 let zdarma
• Na pláži: slunečník a 2 lehátka
/pokoj od 3. řady zdarma

červenec od

srpen od

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

září od

červen od
14 nocí

7 nocí

14 nocí

srpen od
7 nocí

14 nocí

září od

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD

25990

40990

31190

52990

35690

62190

25990

40990

1. a 2. lůžko STANDARD

27890

44890

32590

54290

35390

63490

26990

45290

8990

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

1. a 2. lůžko SUPERIOR

29790

48690

35390

59990

37990

69790

28690

49190

3. lůžko dítě 2–14 let SUPERIOR

20290

29790

23090

35390

24390

40290

19790

29990

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

7 nocí

červenec od

Polopenze
3. lůžko dítě 2–6 let STANDARD

Polopenze

• Snídaně a večeře formou bufe
tu, cooking show.
• Večerní piano bar a vystoupení
• Wi-Fi u recepce, bazénu, baru
• Za poplatek 6x týdně v odpo
ledních hodinách: Wellness
centrum, fitness, sauna,
turecké lázně
• Externí služby v blízkosti hote
lu: potápění a tenis za poplatek
• Opalovací mola na útesech,
lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek
• 200 m od hotelu večerní trhy
a bary s živou hudbou

7 nocí

14 nocí

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a služby delegáta.
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15

SLEVA

SLEVA

20%

20%

do 29.2.
2020

do 29.2.
2020

Lokalita: Capo Testa

Lokalita: Santa Teresa di Gallura

EXKLUZIVNĚ

v SARDEGNA TRAVEL
Colonna Grand
Hotel Capo Testa ****

Hotel vsazený do typické středomořské přírody leží přímo
u bílé písečné pláže na výběžku u poloostrova Capo
Testa, necelé 3 km od centra přístavního města Santa
Teresa Gallura, odkud vyplouvají trajekty na ostrov Korsika.
Do městečka vozí hosty 4x denně hotelový minibus
zdarma. Jedná se o klidný menší hotel s vyhlášenou ku
chyní, vhodný pro strávení odpočinkové dovolené v těsné
blízkosti panenské přírody. Celkem 125 komfortně vyba
vených pokojů je zařízeno v sardinském stylu a převážná
většina z nich disponuje bočním nebo přímým výhledem
na moře. Dominantou hotelu jsou kaskádovité bazény
o ploše 1 000 m2 s hydromasáží. Především pro svou
jedinečnou polohu přímo u pláže je hotel velmi oblíbený
a žádaný. S rezervací pobytu doporučujeme neotálet.

červen od
Snídaně

7 nocí

10 nocí

La Coluccia
Hotel & Beach Club ****
• Snídaně formou bufetu, za
příplatek obědy formou lehké
ho bufetu u bazénu a večeře
servírované výběrem z menu
• Masáže, fitness, mini klub
(5–12 let)
• V blízkosti hotelu škola kitesur
fingu, značené turistické trasy
• Za poplatek: rybolov
na volném moři, lekce jízdy
na plachetnici, výlety na hor
ských kolech
• Slunečníky a lehátka na pláži
zdarma

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

Romantický, nově zrekonstruovaný butik hotel je umís
těn do krajiny severního pobřeží Sardinie, naproti ostrovu
Spargi ze souostroví La Maddalena. Nabízí 43 pokojů,
které se nachází v hlavní budově nebo v kultivované
zahradě a jsou zařízeny v moderním, minimalistickém
stylu s důrazem na detail. Hostům je k dispozici wellness
centrum, bazén, recepce s centrálním barem a posilova
cí kout v piniovém háji, přes který se krátkou procházkou
dostanete na menší písečnou pláž lemovanou žulovými
skalisky. Nad pláží, na vyvýšeném travnatém úseku, jsou
hostům k dispozici lehátka a slunečníky. Hotel je ideální
volbou zejména pro páry, které chtějí strávit dovolenou
v soukromí, stranou od hlavních turistických lokací a uží
vat si profesionálních služeb hotelu.

září od
7 nocí

10 nocí

červen od
Snídaně

7 nocí

10 nocí

• Snídaně formou bohatého
bufetu, večeře servírované (za
poplatek)
• Wellness centrum s tureckými
lázněmi
• Bazén s výhledem na moře
• Lehátka a slunečníky u bazénu
a u pláže zdarma
• Wi-Fi připojení v celém areálu
• Posilovací kout v pinovém háji

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

září od
7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

25690

37990

35990

46790

35990

48990

25690

31990

1. a 2. lůžko CLASSIC

31190

44790

35490

51790

42490

58290

20390

40490

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC

12 500

21200

19800

27300

19800

28900

12500

17000

1. a 2. lůžko COMFORT

33790

48990

37990

55990

46490

64990

21690

43790

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

17

SLEVA

SLEVA

15%

15%

do 31.1.
2020

do 31.1.
2020
ilustrační fotografie

ilustrační fotografie

Lokalita: Palau

Lokalita: Cannigione

Park Hotel & Spa
Cala Di Lepre ****

Resort Cala di Falco Hotel
**** Superior

Hotel se nachází na severním pobřeží Sardinie, u přístav
ního města Palau, od kterého je vzdálené 3 km. Oficiální
hotelový přívlastek zní „Lo Sportivo“ = sportovní dovo
lená, hostům jsou k dispozici 3 bazény (dva s mořskou
vodou, jeden pro děti), 2 tenisové kurty, hřiště na plážový
volejbal, hřiště na kopanou s umělou trávou, lukostřelba.
Ubytování je rozděleno do dvou částí Parco s ubytováním
směrem do zahrady a Golfo, které jsou situovány blíž
k moři. Stravování formou polopenze, možnost zakou
pení obědů v hlavní restauraci. Bohaté vyžití je připraveno
také pro děti, prostřednictvím mini a junior klubů, klubů
(24. 5.–11. 9. pro děti od 3–14 let, od 9:30 do 23:00, sobo
ty bez sportu). Půvabná písečná pláž se nachází ve vzdá
lenosti 200–600 m od hotelu. Plážový servis za poplatek.

• Sportovní vyžití – 3 bazény, te
nis, volejbal, fotbal, lukostřelba
• Wellness centrum D’Ea Marina
(6 dní v týdnu odpoledne, za
poplatek)
• Wi-fi u recepce, bazénu
a v zóně Le Terrazze zdarma.
• Plážový servis, vodní sporty
(kajak), doprava do Palau, her
na, hlídání dětí (za poplatek)
• Dřevěná sluneční terasa
u moře

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

červen od

červenec od

srpen od

září od

Polopenze

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

Polopenze

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD PARCO

1. a 2. lůžko CLASSIC

27890

36690

34990

45690

35690

48990

24390

33590

1. a 2. lůžko JUNIOR SUITE

31990

42590

41390

54790

41990

59190

12290

39390

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

26290

34990

32790

42790

34190

46690

26290

32890

3. lůžko dítě 2–6 let STANDARD PARCO

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

3. lůžko dítě 6–14 let STANDARD PARCO

18590

22990

21790

26790

22490

28790

18590

21890

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

• Snídaně i večeře formou
bufetu v restauraci La Poiana.
Servírované večeře za příplatek
v restauraci La Terrazza (nutná
rezervace) nebo pizzeria-gril
• Snack bar u bazénu, piano bar
• Wi-Fi u recepce, bazénu, baru
• Mini klub 3–11 let (17. 5.–11. 9.,
od 9:00–13:00 a od 15:00–
18:30 hod.), dětské hřiště
• Tenisový kurt, plážový volejbal
• Za poplatek v blízkosti potápěč
ská centra, sportovní rybolov
• Plážový servis zdarma

3. lůžko dítě 2–6 let JUNIOR SUITE

červenec od

srpen od

září od

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

SLEVA

15%

20%

do 29.2.
2020

do 29.2.
2020

Lokalita: Baja Sardinia

Lokalita: Porto Cervo

EXKLUZIVNĚ

v SARDEGNA TRAVEL
Grand Hotel
Smeraldo Beach ****

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

Colonna Country
& Sporting Club ****
• Snídaně formou bufetu;
za příplatek obědy a večeře
servírované výběrem z menu
v hlavní restauraci
• Wi-Fi zdarma
• Menší pláž s barem přímo před
hotelem vybavená lehátky a slu
nečníky zdarma
• 2 restaurace, večerní piano bar,
4 bazény, brouzdaliště, fitness
• Za poplatek: půjčovna šlapadel
a člunů. V centru letoviska nabíd
ka vodních sportů, tenisové kurty

červenec od

srpen od

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

září od

červen od

Snídaně

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD

30390

38790

34390

44490

34390

48890

24890

30990

1. a 2. lůžko CLASSIC

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD

15800

21700

18600

25700

18600

28800

12000

16200

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC

3. lůžko dospělý STANDARD

24490

30390

27290

34390

27290

37490

20690

24890

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

3. lůžko dospělý CLASSIC

7 nocí

10 nocí

• Snídaně formou bufetu; za
příplatek obědy formou bufetu
a servírované večeře výběrem
z menu
• Bazén s vířivkou, bazén s částí
pro děti, mini club (5–12 let)
• 2 víceúčelová hřiště, posilovna
• Pevero Golf Club (8 km), jízdár
na s hřištěm pro pólo (14 km)
• Nejbližší pláž Cala Granu
(500 m); na pláže Grande
a Piccolo Pevero (3 km) zajiště
na kyvadlová doprava zdarma;
plážový servis za poplatek

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

září od
7 nocí

10 nocí

22190

28190

25990

33790

25990

38990

21190

26890

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

18790

22990

21490

26890

21490

30690

17990

21990

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

PLNÁ

20%

PENZE
za cenu
polopenze

do 29.2.
2020

Lokalita: Golfo di Marinella

Lokalita: Puntaldia

Colonna Beach Hotel
Marinella ****

Due Lune Resort Golf & Spa
****

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

červen od

• Snídaně formou bufetu;
za příplatek obědy a večeře
servírované výběrem z menu
• Tenis Club Colonna se 2 osvět
lenými hřišti (za poplatek)
• Potápěčské centrum, proná
jem lodí a gumových člunů
v přístavu
• Večerní piano bar
• 18 jamkové hřiště Pevero Golf
Club (20 km)
• Polohovací křesílka na pláži, le
hátka a slunečníky za poplatek

červenec od

srpen od

Hotel je vystaven přímo u moře, v exkluzivní lokalitě tu
ristické oblasti Puntaldia na severovýchodním pobřeží,
do jejíhož centra se dostanete krátkou pěší procházkou
a naleznete zde obchod, restauraci a lékárnu. Elegantní
rustikální sardinský styl je přítomný jak ve společných
prostorách, tak na nově zrekonstruovaných pokojích
hotelu. Restaurace Le Caravelle, kde hosté čerpají
polopenzi či plnou penzi, má nezapomenutelný pano
ramatický výhled na pobřeží a ostrov Tavolara a skvěle
tak dokresluje romantickou atmosféru resortu. Dále
je hostům k dispozici bazén, wellness centrum, malá
posilovna a 9jamkové golfové hřiště. Soukromá písečná
pláž lemovaná skalami se nachází přímo u hotelu, krát
kou procházkou přes trávník.

září od

červen od

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD

22690

28690

25990

33790

25990

36990

20690

25590

1. a 2. lůžko STANDARD

44190

77590

49790

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD

19190

23290

21490

26890

21490

29190

17690

21190

3. lůžko dítě 2–12 let STANDARD

27490

44190

30290

22

7 nocí

14 nocí

červenec od

Snídaně

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

Plná penze

• Snídaně a obědy formou bufe
tu, večeře servírované výběrem
z menu
• Pokoje s bezbariérovým
přístupem
• Wi-Fi v celém areálu
• 9jamkové golfové hřiště
• Wellness centrum se saunou
• Slunečníky a polohovatelná
křesílka na pláži zdarma

7 nocí

14 nocí

srpen od

září od

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

91890

55390

102990

40990

74390

51390

33090

60090

25890

42590

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

SLEVA

20%

20%

do 31.12.
2019

do 31.12.
2019

Lokalita: San Teodoro

Lokalita: Budoni

TH San Teodoro –
Liscia Eldi Village ****

Eden Village Li Cupulatti
****

Rozsáhlý resort klubového typu o celkové rozloze
5 hektarů je umístěn na severovýchodním pobřeží Sar
dinie, asi 1200 metrů od centra oblíbeného turistického
letoviska San Teodoro. Hotel disponuje celkem 200 po
koji, rozdělenými do kategorií Classic a rodinných
pokojů s mezonetovým patrem. Oblíbený program all
inclusive zahrnuje plnou penzi, alkoholické a nealko
holické nápoje místní výroby během celého dne a pro
nejmenší hosty je k dispozici koutek pro miminka.
Resort je ideální destinací právě pro rodiny s dětmi,
pro které je zde připraveno několik dětských klubů
rozdělených dle věkových kategorií. Krásná veřejná pláž
Cala d’Ambra je vzdálená 300 metrů od resortu a pro
hotelové hosty je zařízen plážový servis zdarma.
červen od
All inclusive

7 nocí

10 nocí

• All inclusive formou bufetu
v centrální restauraci a baru
• Bazén s oddělenou částí pro
děti
• Amfiteátr pro animace a večer
ní program, diskotéka
• Tenisový kurt, hřiště na malou
kopanou, hřiště na volejbal,
stolní tenis, minigolf, taneční
škola, dětské hřiště
• Bohatý animační program,
uzpůsobený věku dětí

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

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

září od
7 nocí

10 nocí

červen od
All inclusive

7 nocí

14 nocí

• Stravování formou all inclusive,
za příplatek hard all inclusive
(vše bufetovou formou)
• Denní i večerní animace, mini
a junior klub (v italštině)
• 3 tenisové kurty, mini fotbal,
košíkovou, 2 hřiště na petang,
dětské hřiště, plážový tenis,
bazén s částí pro děti
• Na pláži: slunečník a 2 lehátka/
pokoj od 3. řady zdarma

červenec od
7 nocí

14 nocí

srpen od
7 nocí

září od

14 nocí

7 nocí

14 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

22590

27890

28390

36190

35390

47490

22590

27890

1. a 2. lůžko CLASSIC

23990

37390

31990

54290

34290

61990

23990

39590

3. lůžko dítě 3–15 let CLASSIC

16390

18990

19290

23190

22790

28790

16390

18990

3. lůžko dítě 2–18 let CLASSIC

8690

8690

17190

23890

17890

26190

8690

13790

3. lůžko dospělý CLASSIC

18890

22590

22890

28390

27790

36290

18890

22590

4. lůžko dítě 2–18 let CLASSIC

18790

26790

23590

36890

24890

41590

18790

27990

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

25

SLEVA

SLEVA

20%

30%

do 29.2.
2020

do 31.12.
2019

Lokalita: Budoni

Lokalita: Siniscola

Janna & Sole Resort
****

Nicolaus Club Cala Della Torre
****

Nově otevřený resort na severovýchodním pobřeží
Sardinie se skládá z řadových jedno či dvou patrových vil
a je zasazený do úhledných zahrad s úzkými kamennými
uličkami. Přístavní městečko Porto Ottiolu je vzdálené
1,5 kilometru, o něco větší Budoni potom 5 km. Hostům
je k dispozici 286 pokojů kategorie Classic, recepce,
2 restaurace, 4 bary, 4 bazény, dětské hřiště a miniklub.
Stravování formou all inclusive – bufetové snídaně, obědy
a večeře doprovázené alkoholickými a nealkoholickými
nápoji místní výroby během celého dne. Příjemná, členitá
písečná pláž je vybavená lehátky a slunečníky a nachází se
ve vzdálenosti 300 až 600 metrů od jednotlivých pokojů.
Na pláž je možné využít také bezplatnou kyvadlovou do
pravu. Resort je ideální jak pro rodiny s dětmi, tak pro páry,
které chtějí strávit bezstarostnou aktivní dovolenou.

červen od

• All inclusive formou bufetu
v centrální restauraci a baru
• 4 bazény, miniklub, dětské
hřiště
• Amfiteátr pro večerní vystou
pení
• Víceúčelový tenisový kurt
a fotbalové hřiště, posilovna,
boccia, dětský klub a plocha se
stolním tenisem
• Wellness centrum s masážními
kabinami

červenec od

srpen od

září od

All inclusive

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

28690

36290

34590

44790

41290

55290

26990

33290

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

3. lůžko dítě 2–14 let CLASSIC

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s all inclusive a služby delegáta.
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Klubový komplex s bohatými animačními programy se
nachází v severovýchodní části Sardinie, v centru pří
stavního městečka La Caletta s obchůdky, restauracemi,
kavárnami a v hlavní sezóně i večerními trhy. Hotelové
pokoje jsou jednoduše, ale moderně zařízené a dispo
nují převážně francouzským oknem, u vyšší kategorie
balkonem či terasou. Nabízený program soft all inclusive
je zaměřený na středomořskou a mezinárodní kuchyni
a kromě snídaně, oběda a večeře jsou během celého dne
v hlavním baru k dispozici nealkoholické nápoje. Nej
bližší veřejná písečná pláž leží ve vzdálenosti asi 300 m
a na krásnou dlouhou písečnou pláž 750 m od hotelu je
zajištěna kyvadlová doprava elektrickým vláčkem. Hotel je
ideální volbou pro rodiny s dětmi a klienty, kteří vyhledá
vají aktivní dovolenou a blízkost města.

červen od

• Stravování formou soft all
inclusive
• Wi-Fi ve společných prosto
rách zdarma
• Velký bazén, bazén pro děti,
dětské kluby rozdělené dle
věkových kategorií
• Za poplatek: půjčovna aut,
škola kite surfingu
• Na hotelové pláži vzdálené
750 m od hotelu je plážový
servis od 2. řady včetně ky
vadlové dopravy zdarma

červenec od

Soft all inclusive

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

20390

26990

27490

34590

8690

8690

8690

8690

3. lůžko dítě 3–14 let CLASSIC

srpen od
7 nocí

září od

10 nocí

7 nocí

10 nocí

32890

44290

20390

28690

15290

17490

8690

8690

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

SLEVA

30%

20%

do 15.3.
2020

Hotel se nachází u jedné z nejkrásnějších pláží na ostro
vě, u zátoky Cala Liberotto na severovýchodním pobřeží
Sardinie. Celkem 210 pokojů je rozeseto do dvoupodlaž
ních budov a dekorováno v tradičním sardinském stylu.
Hostům je k dispozici hlavní bar a druhý bar na pláži,
bazén se sluneční terasou s lehátky a slunečníky, 2 ví
ceúčelové kurty na tenis a malou kopanou a posilovna.
Stravování formou soft all inclusive, kde mají klienti
v ceně kromě snídaně, oběda a večeře také nealkoho
lické nápoje během celého dne v hlavním i plážovém
baru. Krásná široká písečná pláž se nachází zhruba
100 metrů od hotelu a je přístupná přes příjemný piniový
lesík. Plážový servis je zde pro klienty od 3. řady zdarma.
Ideální pro páry, nebo rodiny s dětmi, které chtějí strávit
dovolenou u moře a užívat si služeb hotelu.
červen od

• Soft All inclusive, nápoje
v hlavním i plážovém baru
• Bazén se sluneční terasou
s lehátky a slunečníky
• Dětské kluby rozděleny podle
věkových kategorií
• Za poplatek: vodní lyže, jízda
na koni, kurzy potápění
• Koutek pro maminky

červenec od

srpen od

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD

21990

28690

28690

36290

35990

49590

21990

27690

3. lůžko dítě 3–12 let STANDARD

8690

8690

16190

18490

18390

22490

8690

8690

3. lůžko dítě 12–18 let STANDARD

8690

8690

19790

23590

23490

30190

8690

8690

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

Našimi klienty velmi dobře hodnocený hotel, se nachází
na východním pobřeží Sardinie v zátoce San Gemiliano,
asi 140 km od letiště v Cagliari. Rybářské městečko Arbatax
dosažitelné pěší procházkou, s přístavem, bary a restau
racemi je vzdáleno cca 1,5 km. Hlavní služby hotelu jsou
soustředěny v blízkosti pláže a nad nimi se v rozlehlé peč
livě udržované zahradě v mírném svahu nachází ubytovací
část – pokoje v přízemních nebo patrových řadových
vilkách. Díky prostorným pokojům, pláži s pozvolným vstu
pem a široké nabídce animací a sportovního vyžití je pobyt
v tomto resortu ideální především pro rodiny s dětmi.
Hotel je také oblíben pro svou výbornou středomořskou
kuchyni. V roce 2019 byl v hotelu otevřen nový panorama
tický bazén s mořskou vodou o celkové rozloze 1400 m2.

září od

Soft all inclusive

T

Hotel Club Saraceno
****

BES

BES

Nicolaus Club Torre Moresca
****

R

SELE

Lokalita: Arbatax

T

Lokalita: Cala Liberotto

R

do 31.12.
2019

červen od
Plná penze s nápoji
1. a 2. lůžko BASIC

7 nocí

• Snídaně, obědy i večeře formou
bohatého bufetu včetně nápojů
• Pro děti: kojenecký koutek,
bazén, brouzdaliště, animační
programy, mini klub a diskotéka
• Kolektivní kurzy windsurfingu,
kánoe, aerobik, mini fotbal,
plážový volejbal a další
• Večerní živá hudba, folklór
• Panoramatický bazén s mořskou
vodou
• Na hotelové pláži 1 slunečník
a 2 lehátka na pokoj od 3. řady
zdarma

červenec od

srpen od

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

září od
7 nocí

10 nocí

29190

36890

37990

50190

34990

48690

27990

35190

3. lůžko dítě 2–4 roky BASIC

ZDARMA

ZDARMA

5400

6700

5100

6500

ZDARMA

ZDARMA

3. lůžko dítě 4–10 let BASIC

ZDARMA

ZDARMA

8100

10500

7500

10200

ZDARMA

ZDARMA

Cena zahrnuje: zpátenčí letenku vč. tax, transfer z/na letiště, ubytování s plnou penzí s nápoji a služby delegáta na telefonu.
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SLEVA

25%

do 29.2.
2020

Lokalita: Arbatax

Arbatax Park Resort
****
Resort klubového typu se nachází na východním pobřeží
ostrova, asi 146 km od letiště v Cagliari a 3 km od města
Arbatax, ve svažité 60hektarové středomořské zahradě
u členitého pobřeží s množstvím menších pláží. Je to
jeden z nejrozsáhlejších turistických resortů na ostrově,
skládá se z 6 hotelových částí, ke kterým patří ještě obo
ra Bellavista s typickou flórou a faunou,moderní wellness
centrum s 10 bazény, 7 restaurací, 7 barů a velký am
fiteátr. Resortem stále projíždějí 2 autobusy, kterými je
možné si zkrátit cestu areálem. V roce 2019 byl resort
vyznamenán prestižním oceněním za nejvíce ekologický
resort v Itálii a tuto filozofii chce postupně rozvíjet a pro
mítat do svých služeb i v nastávajících letech.
Hotel Telis 4*
All Inclusive
1. a 2. lůžko dospělý CLASSIC

červen od
7 nocí

10 nocí

• All inclusive, plná penze
s nápoji, polopenze s nápoji,
snídaně
• 7 restaurací, 7 barů, 7 bazénů
• Zoopark „Bellavista“ s typic
kými sardinskými rostlinami
a zvířaty
• 2 amfiteátry, 5 tenisových kur
tů, hřiště na fotbálek, 2 kurty
na squash, aj.
• Animační a sportovní progra
my po celý den

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

7 nocí

Telis
je jednou z větších a komplexně
vybavených částí resortu. Jed
noduše vybavené pokoje jsou
situovány v domcích ve vzrostlé
zeleni s centrální restaurací,
bazénem a službami. Pobyt
je ideální volbou pro rodiny
s dětmi, pro které je přizpůso
ben i stravováním – formule all
inclusive.

Borgo Cala Moresca
leží na kopci na severním okraji
resortu, kde mají hosté k dispo
zici vlastní restauraci, bar, bazén
a menší skalnatou pláž s dřevě
ným soláriem.

Cottage
leží ve vyhrazené nejexkluziv
nější části hotelového resortu
Arbatax Park se samostatnou
pláží a venkovním relaxačním
bazénem.

Le Dune
je určený zejména pro mladé
a neformální klienty, nachází se
v části Telis a zaujímá pano
ramatickou polohu uprostřed
přírody v blízkosti moře.

Monte Turri
je komorní a klidný hotel na se
verním okraji resortu, ponořený
v zeleni na skále nad zátokou,
s níž je propojen skleněným
výtahem.

září od

Borgo Cala Moresca 4*

10 nocí

Polopenze s nápoji

7 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

22790

27890

35390

33790

44490

38290

50690

27190

35990

3. lůžko dítě 3–10 let CLASSIC

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

4. lůžko dítě 3–10 let CLASSIC

19690

23490

22690

27990

37990

30990

19390

24190

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

červen od

Le Dune 4*

červenec od

srpen od

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

28190

26990

33790

31490

červen od

červenec od

září od

10 nocí

7 nocí

41290

21990

srpen od

10 nocí
28590

září od

Polopenze s nápoji

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko COMFORT

23990

29890

28990

36390

33890

44690

23190

30390

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

SLEVA

20%

20%

do 31.3.
2020

do 31.12.
2019

Lokalita: Marina di Cardedu

Lokalita: Colostrai

Experience Hotel Corte
Bianca – Adults Only ****

Eden Village Colostrai
****

Menší romantický hotel, který v roce 2018 prošel kom
pletní rekonstrukcí, se nachází na velice klidném místě,
obklopený panenskou přírodou a v blízkosti krásné,
dlouhé pláže. Nejbližším městečkem je Cardedu vzdálené
4 km. Pokoje jsou dekorovány v sardinském stylu, s vel
kým důrazem na detail, tradici a eleganci. Stejně tak ho
telová kuchyně je zaměřená na využití zejména místních
a bio produktů, které místní kuchaři promění v dokonalý
gastronomický zážitek. Pobyt je možné objednat se
snídaní nebo polopenzí (a la carte). V době oběda lze
navštívit plážový Beach Grill Restaurant (vše za poplatek).
Hotel bude pro sezónu 2020 otevřen s přívlastkem Adults
only – tedy pouze pro dospělé, je tak ideální zejména pro
páry, které chtějí strávit odpočinkovou a ničím nerušenou
dovolenou uprostřed úchvatné přírody.
červen od
Snídaně

7 nocí

10 nocí

• Snídaně formou bufetu,
za příplatek servírované večeře
výběrem z menu
• Restaurace Beach Grill
• Wi-Fi zdarma
• Bazén, půjčovna kol
• „Elighes“ – wellness zóna
s Kneippovou hydroterapií
a hydromasáží, tureckými
lázněmi a relax zónou

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

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

září od
7 nocí

10 nocí

červen od

• Stravování all inclusive, za
příplatek hard all inclusive (vše
formou bufetu)
• 2 tenisové kurty, plážový
volejbal, ping pong, petang,
vodní sporty, mini a junior klub,
bazén s brouzdalištěm
• Vyjížďky na koních a potá
pěčské centrum v blízkosti za
poplatek
• Na pláži: slunečník a 2 lehátka/
pokoj od 2. řady zdarma

červenec od

srpen od

září od

All inclusive

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

22990

35390

29290

51790

35990

62990

22990

41490

1. a 2. lůžko STANDARD

23790

29490

28490

36190

31490

41790

20790

29790

1. a 2. lůžko CLASSIC

1. a 2. lůžko SUPERIOR

25290

31590

29990

38390

32990

43890

22290

31890

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

Příplatek za polopenzi

2990

4290

2990

4290

2990

4290

2990

4290

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta na telefonu.
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33

SLEVA

SLEVA

15%

25%

do 31.3.
2020

do 31.12.
2019

Lokalita: Sant’Elmo – Castiadas

Lokalita: Castiadas

Blu Sant Elmo Beach Hotel
****

Villas Resort
****

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

• Snídaně, obědy a večere formou
bufetu s nápoji voda a víno
• All inclusive v termínech do
19. 6. a od 27. 8. 2020
• Restaurace, 2 bary, Wi-Fi v loby
zdarma
• Bazén, dětské hřiště, víceúče
lové hřiště, 2 tenisové kurty
• Animační programy pro děti
i dospělé; vodní sporty na pláži
za poplatek
• Na hotelové pláži – 1 slunečník
a 2 lehátka na pokoj od 3. řady
zdarma (do vyčerpání kapacity)
červenec od

srpen od

září od

Plná penze s nápoji / All inclusive

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD

26790

34990

36490

47690

29990

40290

23990

29790

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

18790

22890

23690

28990

20390

25590

17490

20290

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

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s plnou penzí s nápoji
(all inclusive do 19. 6. a od 28. 8.) a služby delegáta.

34

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

• Snídaně, obědy i večeře formou
bufetu
• Americký a beach bar, wellness
• Wi-Fi ve společných prostorách
zdarma
• Mini klub (4–12 let)
• Mini fotbal, tenisový kurt, petang,
mini fitness, plážový volejbal
• Půjčovna kol, potápěčské
centrum, pronájem katamaránů
a vodní sporty za poplatek
• Na hotelové pláži – 1 slunečník
a 2 lehátka na pokoj od 3. řady
zdarma

červenec od

srpen od

září od

Polopenze

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

28990

39390

38290

50190

38490

54390

28990

36790

3. lůžko dítě 2–8 let CLASSIC

16290

19390

18990

22690

18990

23890

16290

18690

3. lůžko dítě 8–13 let CLASSIC

19890

24990

24590

30490

24690

32590

19890

23790

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

SLEVA

25%

20%

do 31.1.
2020

do 29.2.
2020

Lokalita: Castiadas

Lokalita: Villasimius

Hotel Garden Beach
****

Cala Caterina
****

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

červen od

• Restaurace La Bahia: snídaně,
obědy i večeře formou bufetu
• Sunset Lunge na pláži pro po
koje Prestige: snídaně i večeře
servírované výběrem z menu
• Dětský bazén, koutek pro pří
pravu jídel nejmenším, mini a ju
nior klub, animační programy
• Fitness, tenisové kurty, hřiště
na fotbálek, plážový volejbal
• Půjčovna horských kol, vodní
sporty na pláži (za poplatek)
• Slunečník a 2 lehátka na pokoj
od 2. řady zdarma

červenec od

srpen od

Hotel obklopený zelení a křišťálově modrým mořem,
je situován na jihovýchodním pobřeží Sardinie, asi
5 km od vyhledávaného turistického města Villasimius.
Je postavený a zařízený v tradičním středomořském
stylu s kolonádami a celý areál perfektně ladí s okol
ním přírodním prostředím. Hotel disponuje 45 pokoji
od kategorie classic po prostorné suite s dechbe
roucím výhledem na moře. Od menší písečné zátoky
se slunečníky a lehátky, je hlavní budova oddělena
udržovanou zahradou s relaxační zónou. Ubytování
s bufetovou snídaní, nebo za příplatek polopenzí (serví
rované gourmet večeře). Hotel je pro svou romantickou
atmosféru ideální zejména pro páry, často vyhledávaný
jako destinace pro svatební cesty.

září od

červen od
10 nocí

7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

září od

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

31290

39990

35890

47190

38990

52990

27990

39290

1. a 2. lůžko CLASSIC

31990

46190

36790

53990

40490

62890

30490

48990

3. lůžko dítě 2–14 let CLASSIC

20990

25390

23390

28990

24990

31890

19390

25190

1. a 2. lůžko COMFORT

34590

50390

38790

57490

43890

68890

32690

53290

3. lůžko dospělý

27190

34190

30890

39890

33390

44590

24490

33890

Příplatek za polopenzi

8790

12490

8790

12490

10990

15590

8790

12490

36

7 nocí

červenec od

Polopenze

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

Snídaně

• Bazén s výhledem do zahrady
• Večerní piano bar
• Wi-fi ve společných prosto
rách i na pokojích zdarma
• Malý pes na vyžádání, za
poplatek
• Večeře servírované s výběrem
z menu gourmet
• Za poplatek masáže a kosme
tické procedury
• Lehátka, slunečníky a plážové
osušky zdarma

7 nocí

10 nocí

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

SLEVA

20%

15%

do 31.5.
2020

do 31.1.
2020

Lokalita: Santa Margherita di Pula

Lokalita: Santa Margherita di Pula

Costa Dei Fiori
****

Forte Village Resort
****

Elegantní hotel postaven ve stylu starého hradu, je
zasazený do rozlehlé pečlivě udržované zahrady s více
než 500 druhy rostlin. Hostům je k dispozici 82 pokojů
zařízených v tradičním místy až aristokratickém stylu.
Dominantou celého komplexu je rozlehlý panorama
tický bazén se slanou vodou, který dokonale vytváří
iluzi splynutí s mořskou hladinou. Hotel je vyhlášený
svou vynikající kuchyní, kde je kladen důraz na tradiční
receptury a místní produkty doprovázené širokou
nabídkou lokálních, či zahraničních vín (za poplatek).
Hotel nemá vlastní pláž, je však zajištěna zpoplatněná
kyvadlová doprava na okolní pláž Chia. Pobyt doporu
čujeme zejména párům, nebo rodinám s většími dětmi.

Snídaně

• Panoramatický bazén s moř
skou vodou
• bazén s hydromasáží pro
dospělé a brouzdaliště pro děti
• Za poplatek tenis (1 kurt),
externí půjčovna kol, horských
kol a skútrů
• Psi do 10 kg povoleni (na vyžá
dání, za poplatek)

červen od

červenec od

srpen od

září od

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

Luxusní a každoročně prestižně oceňovaný resort se
rozkládá přímo u moře, na 47 hektarech dokonale udržo
vaných zahrad a pozemků. Do kategorie 4* spadají hotely
Boungaville, Le Palme a Il Borgo. Nabízí komfortní ubyto
vání v pokojích kategorií DELUXE, či v rodinných pokojích
DELUXE FAMILY BUNGALOW. Hostům je v hlavní sezóně
k dispozici celkem 21 restaurací, které nabízejí speciality
kuchyní z celého světa včetně 4 restaurací s možností
á la carte, 14 barů a nový Wine Bar/Wine Shop s výbě
rem špičkových italských a francouzských vín. Široká
škála bezplatných volnočasových aktivit jako stolní tenis,
basketbal, volejbal, aerobic, hřiště na fotbal, fitness, různé
kolektivní sportovní aktivity a programy. Překrásná písečná
pláž s bílým pískem se rozprostírá přímo u resortu.

• 21 restaurací, 14 barů, 10 bazénů
• Kuchaři ocenění michelinskou
hvězdou
• MINI KLUB „Children’s Won
derland Camp; Mario’s VIllage“
pro děti od 2 do 12 let
• Fotbalová, tenisová, plavecká,
cyklistická a ragby akademie
• 27jamkové golfové hřiště Is
Molas je vzdáleno 13 km
• Wellness centrum
ACQUAFORTE SPA

červen od

červenec od

srpen od

září od

Polopenze

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

58790

79890

79790

109390

65790

N/A

48290

64290

8690

8690

8690

8690

8690

N/A

8690

8690

1. a 2. lůžko BOUGANVILLEA CLASSIC ROOM

23990

30490

32690

41990

32690

41990

25990

35390

1. a 2. lůžko DELUXE BUNGALOW

1. a 2. lůžko IBISCUS SUPERIOR

27990

36590

38590

50490

38590

50490

30690

42590

3. lůžko dítě 2–13 let DELUXE BUNGALOW

8190

11690

8190

11690

8190

11690

8190

11690

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

Příplatek za polopenzi

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování se snídaní a služby delegáta.
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39

SLEVA

SLEVA

25%

20%

do 31.1.
2020

• Snídaně a večere formou bufetu
• K večeři je v ceně 1 lahev vody
/dospělá osoba
• Chia baby welcome – uvítací
balíček potřeb pro nejmenší
• Restaurace pro děti, mini a tee
nager klub, animace
• Tenisový kurt, mini fotbal,
fitness, wellness centrum
• Vodní sporty na pláži za po
platek
• Lehátka a slunečníky na hote
lové pláži „Dune di Campagna“
od 3. řady zdarma

SELE

SELE

T

R

T

BES

SELE

BES

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

Polopenze

R

Chia Laguna Resort
Hotel Baia ****

SELE

Chia Laguna Resort
Hotel Village ****

Lokalita: Chia

BES

BES

T

R

T

Lokalita: Chia

R

do 31.1.
2020

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

červen od

červenec od

srpen od

září od

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

Polopenze

1. a 2. lužko CLASSIC COTTAGE bez balkonu

35490

51890

40290

60490

41490

58790

27590

41690

1. a 2. lůžko PRESTIGE PARCO

1. a 2. lůžko SUPERIOR COTTAGE

41490

61990

50890

78590

51990

76690

32790

50190

3. lůžko dítě 2–13 let PRESTIGE PARCO

• Restaurace La Pergola: snídaně
a večeře formou bufetu
• K večeři je v ceně 1 lahev vody
/dospělá osoba
• Bar, malý obchůdek přímo
u hotelu
• Dětské hřiště, moderní bazén
a částí pro děti
• Lehátka a slunečníky od 3. řady
na pláži Monte Cogoni zdarma
• Pokoje suite, suite incanto
a baia prestige mare mají re
zervovaná místa v přední řadě

červen od

červenec od

srpen od

září od

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

7 nocí 10 nocí

37690

43990

46990

30990

55490

66390

66590

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

3. lůžko dospělý PRESTIGE PARCO

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

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, transfer z/na letiště, ubytování s polopenzí a služby delegáta.
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46690

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
24290

33190

27390

38590

28990

38690

20990

28790

41

SLEVA

SLEVA

20%

20%

do 31.12.
2019

do 31.3.
2020

Lokalita: Chia

Lokalita: Sant’ Antioco

TH Torre Chia
****

Lu Hotel Maladroxia
****

Hotel s působivou atmosférou typické sardinské vesničky
se nachází na klidném místě, terasovitě zasazený v kopci
v bezprostřední blízkosti historické strážní věže tyčící se
nad pláží Torre Chia a je obklopen krásným přírodním
parkem. Hostům je v hotelu k dispozici vstupní hala
s recepcí a barem, restaurace, bazén v zahradě s lehátky
a barem, dětské hřiště, wellnes centrum a wi-fi připojení
ve společných prostorech. Pokoje jsou situovány v příze
mí s předzahrádkou nebo v patře s balkonem. Stravování
formou soft all inclusive, klienti mají kromě bufetových
snídaní, obědu a večeří také vybrané nealkoholické nápoje
během celého dne (10:00-23:00) v baru u bazénu. Pláž
Su Portu s hrubším pískem leží asi 400 metrů od hotelu
a je vybavena plážovým servisem od 3. řady zdarma.
červen od

• Soft all inclusive
• Bazén v zahradě s lehátky
a barem, dětské hřiště, wellnes
centrum
• Dětské hřiště
• Posilovna, jacuzzi, stolní
tenis, 2 tenisové kurty a hřiště
na malou kopanou
• Wellness centrum nabízí
saunu, tureckou lázeň, jacuzzi,
emoční sprchu a různé druhy
masáží

červenec od

srpen od

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

září od

• Snídaně formou bufetu; za
příplatek servírované večeře
výběrem z menu o 4 chodech
• Parkoviště, restaurace, american
bar, bazén s hydromasáží
• Wi-Fi zdarma v celém komplexu
• Sportovní aktivity: potápění,
pronájem lodí, lodní výlety,
kiteboarding, mořský rybolov,
turistika, cyklistika, jízda na koni
• Hotelová pláž vzdálená 30 m.
Plážový servis za poplatek

červen od

srpen od

září od

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko dospělý CLASSIC

22890

28190

28490

36390

30690

41190

22890

28290

1. a 2. lůžko CLASSIC – výhled do zahrady

10490

14690

12550

17590

13990

20350

9450

15050

3. lůžko dítě 3–15 let CLASSIC

16890

19490

19590

23590

20790

25990

16890

19590

1. a 2. lůžko CLASSIC PLUS – výhled do zahrady

10850

15250

12890

18150

14390

20890

9790

15590

5750

7950

6750

9390

8890

12790

5250

8150

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

Snídaně

červenec od

Soft All inclusive

3. lůž. dítě 3–12 let CLASSIC PLUS – výhl. do zahrady

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

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

DÍTĚ
letenka
ZDARMA

20%

do 31.3.
2020

Lokalita: Carloforte

Lokalita: Santa Margherita di Pula

Lu’Hotel Riviera
****

Hotel New Barcavela
***

Hotel Lu’Riviera se nachází v samém srdci jednoho
z nejkrásnějších míst na ostrově San Pietro – městečka
Carloforte, které je oázou klidu a přírodních krás. Trajektem
z města Calasetta nebo Portoscuso se dostanete přímo
na hlavní promenádu, odkud vás hotel zaujme jako první.
Klientům je k dispozici non-stop recepce, trezor, Lounge
bar s panoramatickou terasou v posledním patře hotelu,
odkud je nádherný výhled na moře a okolí, místnost k po
dávání snídaní, společenská místnost s TV, výtah a bezplat
né parkoviště. Celkem nabízí celkem 43 pokojů od katego
rie Classic až po prostorné Suite. Všechny kouzelné pláže
jsou snadno dostupné veřejnou dopravou od hotelu či
autem a vyznačují se zejména křišťálovou vodou a i v plné
sezóně klidnou, soukromou atmosférou.
červen od
Snídaně

• Přímo v centru města Carlo
forte
• Lounge bar s panoramatickou
terasou
• Domácí zvířata na vyžádání
(za poplatek)
• Bohatý noční život, blízkost
překrásných pláží
• Za příplatek polopenze v exter
ní restauraci

červenec od

srpen od

září od

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

9950

13890

11250

15750

12890

19850

9550

14190

3. lůžko dítě 3–12 let CLASSIC

5290

7250

5950

8190

7990

14250

4990

7450

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

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

• Snídaně formou jednoduché
ho bufetu, večeře servírované
výběrem z menu
• V blízkosti dětské hřiště a lano
vé centrum pro děti
• 27jamkové hřiště Golf Is Molas
11 km
• Na pláži množství barů a vod
ních sportů: kánoe, šlapadla,
surf, půjčovna gumových
člunů (za poplatek)
• Lehátka a slunečníky za po
platek

červenec od

srpen od

září od

Polopenze

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko STANDARD

22190

26990

23790

29390

25890

37290

22190

28490

3. lůžko dítě 2–4 roky STANDARD ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
3. lůžko dítě 4–11 let STANDARD

7800

10200

8600

11400

9700

15400

7800

10 900

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

SLEVA

30%

25%

do 31.12.
2019

do 31.3.
2020

Lokalita: Villasimius

Lokalita: Santa Teresa di Gallura

Hotel Le Zagare
***

Punta Falcone
Resort

Komfortní hotel ve vyhledávané lokalitě města Villasi
mius je ideální pro pobyt s dětmi, v páru či jednotlivce.
Přátelský personál, účelně vybavené pokoje v sardin
ském stylu a tradiční středomořská kuchyně jsou ideální
kombinací pro strávení klidné, odpočinkové dovolené.
Hotel se skládá z hlavní budovy s recepcí, restaurací,
barem, bazénem a částí pokojů, zbytek jich je rozmístěn
v šesti blocích v udržované zahradě. Rodinné pokoje
mají všechny pevná lůžka, ne palandy. Od poloviny
června a do poloviny září je možné pobyt zakoupit s po
lopenzí, či s plnou penzí, kuchyně je zaměřená na místní
tradice, několikrát do týdne probíhají tematické večery.
Překrásná pláž Campus leží cca 1 km od hotelu a je na ni
zavedená bezplatná kyvadlová doprava, plážový servis
od poloviny června do poloviny září v ceně.
červen od

• Kyvadlová doprava a plážový
servis zdarma
• Denní a večerní animační
programy
• Minikluby rozdělené dle věko
vých kategorií
• Snídaně, obědy formou bufetu,
večeře servírované
• Wi-fi ve společných prostorách
• Malé zvíře na vyžádání, za
poplatek

červenec od

srpen od

Residenční komplex se nachází na severním pobřeží
Sardinie u přístavního města Santa Teresa di Gallura
odkud každý den vyjíždí trajekty na francouzskou Kor
siku. Ubytování se skládá z hlavní budovy s bazénem
a recepcí a dalších devíti samostatných bloků, kde jsou
rozmístěny apartmány pro 2–6 osob v kategorii CLAS
SIC a SUPERIOR. Všechny disponují venkovní předza
hrádkou s posezením. Hostům je každé ráno v baru u
bazénu servírovaná italská snídaně (croissant, koblihy).
Nejbližší pláž Porto Quadro se nachází asi 300 metrů
od residence, dostanete se k ní krátkou pěší procház
kou a plážový servis je zde možné pořídit za poplatek.

září od

Snídaně

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

7 nocí

10 nocí

1. a 2. lůžko CLASSIC

červen od
Bez stravy

7 nocí

14 nocí

• Italská snídaně v ceně
• 5 km od Santa Teresa di Gallura
• Apartmány kategorie Classic
a Superior
• Bazén s lehátky
• Nejbližší pláž 300 metrů od re
sidence
• Malá domácí zvířata jsou po
volena za poplatek

červenec od
7 nocí

14 nocí

srpen od
7 nocí

14 nocí

září od
7 nocí

14 nocí

17290

20390

24390

30690

26290

33990

17290

20690

BILO 4 CLASSIC – cena za apartmán

20650

48450

36250

71890

46790

96650

19950

41250

3. lůžko dítě 2–12 let CLASSIC

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

BILO 4 SUPERIOR – cena za apartmán

22750

53890

41250

83590

53290

110350

21750

45350

Příplatek za polopenzi

4690

6690

4690

6690

4690

6690

4690

6690

Cena zahrnuje: ubytování s italskou snídaní, spotřeby (voda, elektřina, plyn), Happy hour večer 1x týdně, týdenní úklid, služby
delegáta na telefonu. Poplatky na místě povinné: vratná kauce € 200/apartmán. Poplatky na místě nepovinné: úklid + výmě
na ložního prádlo BILO €110, denní úklid bez kuchyň. Koutu BILO € 70, výměna povlečení € 15, plážový servis € 15/den.

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

SLEVA

15%

15%

do 31.1.
2020

do 31.1.
2020
ilustrační fotografie

ilustrační fotografie

Lokalita: Palau

Lokalita: Cannigione

Residence
Il Mirto

Resort Cala Di Falco –
Residence

Residence se nachází v půvabné zátoce Cala di
Capra asi 4 km od města přístavního města Palau.
Celkem 60 apartmánů pro 2–6 osob je zasazeno
do středomořské vegetace a poskytuje tak svým
hostům dostatek soukromí. V některých kategoriích
je možné připlatit si za výhled na moře. Uprostřed
residence se nachází prostorný bazén s mořskou
vodou a lehátky. V místě je možné využít ke stravo
vání 3 restaurací, z nichž jeden snack bar se nachází
pár kroků od pláže (za poplatek). Dvě písečné pláže
se nachází 250–400 metrů od apartmánů – záleží
na konkrétním umístění, na jedné z nich je plážový
servis za poplatek, druhá je veřejná.
červen od

• Prostorný bazén s mořskou
vodou
• Apartmány s výhledem na
moře (za poplatek)
• Možnost stravování ve třech
restauracích (za poplatek)
• Wi-Fi připojení v prostorách
baru a pizzerie „L‘Approdo“
zdarma
• Možnost využívat sportovní
a rekreační aktivity 1 km vzdá
leného hotelu Park Hotel &
SPA Cala di Lepre (za poplatek)

červenec od

srpen od

Při vjezdu do oblasti Costa Smeralda, 100 metrů od
centra oblíbeného turistického letoviska Cannigione,
nalezneme resort a residenci Cala di Falco. Klienti uby
tování v apartmánech mohou využívat služeb recepce,
bar, piano bar, restaurace, pizzerii (konzumace všude za
úhradu), bazén s lehátky a křesílky vyhrazený klientům
residence, tenisový kurt (večer osvětlený) a hřiště na
plážový volejbal. K dispozici je 40 útulných apartmánů
zařízených ve středozemním stylu, rozmístěných kolem
bazénu, které mohou ubytovat 2–8 osob. Veřejná
písečná pláž městečka Cannigione se nachází jen pár
metrů od hlavního bazénu hotelu, plážový servis je zde
za poplatek.
červen od

září od
Bez stravy

7 nocí

14 nocí

• Bazén
• Tenisový kurt, plážový volejbal,
program v baru s večerní hu
dební produkcí
• Prádelna, výlety, plážový servis
(za poplatek)
• Wi-fi připojení zdarma u bazénu.
• Ideální výchozí bod pro pozná
vání krás severní části ostrova
• Kyvadlová doprava k veřejné
pláži Mannena (za poplatek)

červenec od
7 nocí

14 nocí

srpen od
7 nocí

14 nocí

září od
7 nocí

14 nocí

Bez stravy

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

7 nocí

14 nocí

BILO 4 – cena za apartmán

11690

22750

21990

46390

21990

56790

11690

22750

BILO 4 – cena za apartmán

15150

29650

29850

58990

29850

65750

13450

27950

BILO 4 SPECIAL – cena za apartmán

12790

24950

24650

51750

24650

63390

12790

24950

TRILO 6 – cena za apartmán

23350

45990

49690

98750

49690

110390

20550

43250

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy, vyžití bazénu, služby delegáta. Poplatky na místě povinné: vratná kauce € 150, € 63/os.
od 2 let/ týden – zahrnuje spotřebu energií, ložní a koupelnové prádlo, plážové osušky, BILO – € 55 za závěrečný úklid.
Poplatky fakultativní: € 25 BILO úklid během týdne, € 30 /den plážový servis, využití sportovišť a rekreačních aktivit hotelu Park
Hotel & Spa Cala di Lepre € 28/os./týden
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Cena zahrnuje: ubytování bez stravy, využití bazénu u residence, služby delegáta. Poplatky na místě povinné: vratná
kauce €150/apartmán, spotřeby € 63/os./týden, závěrečný úklid € 55/BILO 4, € 60/TRILO 6. Poplatky fakultativní: úklid
během pobytu BILO 4 € 25, TRILO 6 € 30, plážový servis € 15/den, kočárek €20/pobyt, hotelová kyvadlová doprava na
pláž Mannena: € 5/os./1 cesta
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SLEVA

SLEVA

20%

12%

do 31.3.
2020

do 31.1.
2020

Lokalita: San Teodoro

Lokalita: San Teodoro

Apartmány
Approdo Verde

Le Canne
Residence

Na severovýchodě ostrova, v jednom z nejoblíbeněj
ších turistických letoviscích na ostrově, se nachází
apartmány Approdo Verde. Pár minut chůze do centra
města San Teodoro s nejrůznějšími obchody, restaura
cemi, bary a večerními trhy, ale také v blízkosti nejvy
hlášenějších pláží v oblasti. Všechny apartmány mají
výhled do zahrady, v které jim jsou k dispozici lehátka
či polohovací křesílka na opalování a mohou ubytovat
2–6 osob. Hosté mohou využít služeb recepce, relaxač
ní zónu a připojení na wi-fi ve společných prostorech.
Nejbližší pláž Cala d´Ambra je vzdálená asi 650 metrů
a dostanete se na ní krátkou pěší procházkou.

červen od
Bez stravy

7 nocí

14 nocí

• Společná zahrada s lehátky
• Pěší dostupnost centra města
i pláže
• Wi-fi připojení ve společných
prostorech
• Relaxační zóna s mapami okolí

červenec od
7 nocí

14 nocí

srpen od
7 nocí

14 nocí

Apartmány Le Canne se nacházejí v oblíbeném letovisku
San Teodoro, které je vyhlášené pro svůj bohatý noční
život a překrásné pláže s bílým pískem. Jsou umístěny
v menších rezidenčních domech či patrových vilkách
(o několika apartmánech, které se od sebe mohou lišit
dispozičně i polohou), obklopených udržovanými zahra
dami. Jelikož se jedná o jednotlivé soukromé apartmány
různých majitelů, garantujeme pouze běžné standardy.
Styl, vybavení i zahrady jednotlivých apartmánů se liší –
fotografie jsou ilustrativní. Apartmány jsou rozděleny
do dvou typologií MARE, které jsou umístěny od 250
do 500 metrů od moře a STANDARD 500–800 metrů
od moře, obě kategorie mohou ubytovat 2–6 osob.

září od
7 nocí

14 nocí

červen od
Bez stravy

7 nocí

10 nocí

• Stravování vlastní. V centru
letoviska široká škála stravova
cích a nákupních možností
• Windsurfing a kanoistika,
potápění, výlety na lodích,
půjčovna lodí (za poplatek)
• V blízkosti je dětské hřiště
a jízdárna, pláž má pozvolný
vstup do vody
• Plážový servis, šlapadla a vodní
sporty na pláži za poplatek

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

září od
7 nocí

10 nocí

BILO 4 – cena za apartmán

9990

18190

17990

34750

25750

55290

5750

10190

BILO 4 – cena za apartmán

7250

11750

21250

30290

23990

38750

5490

8290

TRILO 6 – cena za apartmán

13150

24150

22490

43350

32050

71050

8890

16150

TRILO 6 – cena za apartmán

8750

15050

25650

36750

28750

46490

6550

10050

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy a služby delegáta. Poplatky na místě povinné: spotřeby € 6/os./den, závěrečný úklid
€ 60 /BILO 4, € 80 /TRILO 6, vratná kauce: € 150 /apartmán. Poplatky fakultativní: Zapůjčení a každá výměna ložního prádla
během týdne: €10/osoba, výměna ručníků: € 10/osoba/výměna, Klimatizace (na vyžádání) € 8/den/BILO 4, € 10/den/TRILO,
dětská postýlka: € 8/den, zvíře malé rasy: € 8/den, Late check-in: (20:00–24:00 h) musí být nahlášen předem za poplatek.
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Cena zahrnuje: ubytování bez stravy a služby delegáta. Poplatky na místě povinné: vratná kauce €200, Poplatek (od 2 let)
€ 6/os./den v termínech do 30.5. a od 19.9.2020 a € 7/os./den v termínu od 30.5. do 18.9.2020 zahrnuje spotřeby, ložní
a koupelnové prádlo a závěrečný úklid. Poplatky fakultativní: Výměna ložního a koupelnového prádla € 12/os./výměna,
dětská židlička: € 3/den, postýlka pro dítě do 2 let € 5/den, malé zvíře € 50/pobyt.
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DÍTĚ
letenka
ZDARMA

Cestovní pojištění erv evropské v naší nabídce
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)
Léčebné a související výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

ilustrační fotografie

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

ilustrační fotografie

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

Lokalita: Costa Rei

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

Apartmány
Rey

červen od
7 nocí

10 nocí

• Stravování vlastní. V centru
letoviska široká škála stravova
cích a nákupních možností.
• Sportovní možnosti za popla
tek: tenisové kurty, hřiště na
mini fotbal, půjčovnu kol
• Vodní sporty na pláži: vodní
lyžování, potápění, wind a kite
surfing, kánoe, čluny
• Plážový servis, šlapadla a vodní
sporty na pláži za poplatek

červenec od
7 nocí

10 nocí

srpen od
7 nocí

10 nocí

září od
7 nocí

10 nocí

BILO 4 – cena za apartmán

13050

18350

21390

31250

30750

47390

9550

14850

TRILO 6 – cena za apartmán

14850

20890

24150

35550

36050

54950

11290

17350

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy, spotřeby (voda, elektřina, plyn), závěrečný úklid, služby delegáta. Poplatky na místě
povinné: vratná kauce €100/apartmán, pozdní check-in (po 20:00) € 30/apartmán. Poplatky fakultativní: Ložní prádlo
€ 10/os./týden, ručníky € 10/os./týden, Wi-Fi €10, malé zvíře € 25/ týden, dětská postýlka € 50/týden, Tv/Sat, klimatizace,
pračka: € 50/týden/každá z položek.
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Complex Plus

Complex

evropa

Stornopoplatky
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená

Cena za osobu

Complex Plus
Celý svět

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

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

200 000
100 000

200 000
100 000

400 000
200 000

400 000
200 000

18 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

18 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

30 000
10 000

1)
2)

6 000 000
3 000 000
200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

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

Bez stravy

Complex

Územní rozsah

ilustrační fotografie

5 000
5 000

30 000
10 000

2)

6 000 000
3 000 000
200 000
3)

5 000
5 000

3)

30 000
50 000

4)

80 000
50 000

4)

50 000
50 000

4)

80 000
50 000

4)

8 000

5)

8 000

5)

16 000

6)

16 000

6)

evropa

do 5 dní

290 Kč

do 24 dní

490 Kč

Celý svět
890 Kč

990 Kč

1 190 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč),
je nutné zvolit variantu Complex Plus.
vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) 5 000 Kč za každých 12 hodin
3) 1 000 Kč za každých 6 hodin
4) spoluúčast 20 %
5) 1 000 Kč za den
6) 2 000 Kč za den
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ervpojistovna.cz

1)

Lokalita: Sardinie

Vily
u moře
V posledních letech stoupá poptávka po ubytování ve vilách
u moře a Sardinie není výjimkou. Zejména početnější rodiny
nebo skupiny přátel upřednostňují ubytování mimo hotelové
resorty s komfortem, který jim dovolí cítit se i na dovolené
jako doma.
Možností je několik, menší objekty se dvěma ložnicemi pro
rodiče i děti, se čtyřmi ložnicemi pro ty, kteří cestují s širší
rodinou nebo několik sousedních vil pro kolektiv přátel, který
chce trávit dovolenou společně, ale udržet si své soukro
mí. Nabídka je bohatá i co se týče vybavení, někomu stačí
jednoduché obydlí s vybavenou kuchyní a předzahrádkou,
někdo raději vlastní bazén a barbecue a někdo si přeje luxusní
ubytování ve spojení s profesionálními službami hotelového
resortu.
V naší nabídce naleznete několik zástupců z každé kategorie
a naši odborní prodejci vám rádi poradí a sestaví ubytování
ve vile dle vašich představ. Ať už s letenkami nebo pokud
preferujete, s vlastní dopravou.
Pro více informací nás kontaktujte na
info@sardinie.cz
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Výlety

Sever

Pro naše klienty každoročně
připravujeme širokou nabídku
výletů za nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy Sardinie.
Ve spolupráci s našimi delegáty
a místními školenými průvodci
vám umožňujeme poznat její
nejznámější pláže, kulturu,
přírodu, historii a gastronomii.
Níže přinášíme ukázku organizovaných exkurzí, kompletní nabídku výletů naleznete
na našich webových stránkách,
případně u vašeho delegáta
přímo v destinaci.

Souostroví La Maddalena
Celodenní výlet na souostroví La
Maddalena s několika zastáv
kami na koupání v zátokách
dechberoucích barev a s lehkým
obědem na palubě lodi.
Costa Smeralda
Půldenní výlet za krásami slav
ného Smaragdového pobřeží,
návštěva exkluzivního střediska
přístavu Porto Cervo, zátoky
Cala di Volpe či Romazzino, kde
svou dovolenou tráví i nej
známější celebrity světového
showbusinessu.

Barbagia
Celodenní výlet do samozva
ného „srdce Sardinie“ součástí
kterého je návštěva originální
vesnice Orgosolo s politickými
graffiti, muzea ručně vyrábě
ných, tradičních masopustních
masek v Mamoiadě a v ne
poslední řadě gastronomické
hody ve formě oběda s místní
mi pastýři.

Východ

Jih

Celodenní lodní výlet Golfo
Orosei + Golfo Orosei
Celodenní lodní výlet za kou
páním v úchvatných zátokách
východního pobřeží, pro které
je tolik typický kontrast bílých
pláží, krystalického moře
a vysokých hor. Návštěva svě
toznámé pláže Cala Goloritze
či Cala Mariolu. Součástí výletu
je i oběd z mořských plodů
na palubě.

Hlavní město Cagliari
Půldenní exkurze do hlavní
ho města v doprovodu česky
mluvícího průvodce je výlet, bez
kterého byste neměli Sardinii
opustit, pokud se nachází
te na jižním pobřeží ostrova.
Procházka historickým centrem,
návštěva nejznámějších pamá
tek a zastávka u solných jezer
na kterých můžete pozorovat
růžové plameňáky.

Barumini a Giara di Gesturi
Návštěva jedné z nejstarších
a nejvzácnějších památek
z počátku sardské civilizace nu
rágského komplexu Su Nuraxi,
oběd v místním agroturismu
a výlet na náhorní plošinu Giara
di Gesturi, kde žijí divocí koně
ve volné přírodě.

Katedrála v Cagliari

Růžoví plameňáci

Lodní výlet exkluzivní
plachetnicí
Celodenní výlet na elegantní
historické plachetnici do chrá
něné mořské oblasti Capo
Carbonara, koupání a šnor
chlování v křišťálově modrém
moři a tradiční oběd na palubě
připravený posádkou lodi.

Tradiční pochutiny

Masky v Mamoiadě

Kůň na Giara di Gesturi

Souostroví La Maddalena
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Porto Cervo

Nuraghe Barumini

Grotta del Bue Marino
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www

.sardinie.
cz

• Odrážky

17 l
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