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SARDEGNA TRAVEL

Destinace Jih

Výlety Jih

Skutečná krása jižní Sardinie tkví v jejím pobřeží: dlouhé snové pláže a moře,
které připomíná samotný tropický ráj.
Od menších ostrovů San Pietro a Sant'Antioco až po Porto Corallo na opačném
pobřeží, se střídají nádherné pláže tropického nádechu s kulturními skvosty, které
činí jižní Sardinii jednu z nejoblíbenějších
zastávek zahraničních turistů.
Carloforte, centrum ostrova San Pietro, vás
zve do svého nitra, kde každoročně propuká tradiční slavnost Girotonno (tuňáková
jízda) nesoucí se v duchu této oblíbené ostrovní ryby. Zde se můžete ponořit do živoucích hlubin Cala Fico nebo si dopřát
zasloužený odpočinek na pláži Caletta.
Navštivte turistický přístav Sant'Antioco,
plný různých restaurací, kaváren, či venkovních posezení a objevte smaragdově zelené zátoky a jeskyně Cala Grotta.
Navštivte slavné letovisko Porto Pino,
ohraničené halepskými borovicemi, duby
a jalovci a zrelaxujte se pohledem na křišťálové vody, pohybující se v dlouhých
smaragdových vlnách.
Pláže nevídaného půvabu se táhnou
od mysu Teulada až do Puly. Navštivte
Tuerreddu, tyrkysovo azurovou zátoku,
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před kterou z moře vystupuje malý ostrůvek. Ponořte se do krystalově čistých
vod na Cala Cipolla, prozkoumejte její
zákoutí a nenechte si ujít jedinečný výhled od majáku v Capo Spartivento. Užijte si písečné duny se zlatavým pískem
a tyrkysové vlny pláží Chia, sluneční letní
ráj vyhledávaný také milovníky zimního
surfování.

nádě na Via Roma, prohlédněte si přístav
a západ slunce potom pozorujte z opevnění Bastione di Saint Rémy. Na přilehlých
lagunách Molentargius či Santa Gilla, můžete strávit hodiny fotografováním a sledováním života růžových plameňáků.
V neposlední řadě, nezapomeňte navštívit
pláž Poetto, která vás zcela okouzlí svými
blankytnými vodami.

Město Pula se svým bohatým nočním životem a kulturním dědictvím archeologické oblasti Nora, které vám umožní strávit
pohodlnou dovolenou v blízkosti městského komfortu, obklopeného bujnou
středomořskou vegetací. Santa Margherita di Pula vás okouzlí svou dlouhou pláží
s jemným bílým pískem a rozlehlou lagunou, kolem které se tyčí vysoké pohoří.

Samozvanou perlou jižního pobřeží je
věhlasné letovisko Villasimius, známé
především pro nádhernou pláž Simius
s jasnými odstíny modři a s jemným bílým pískem, sousedící s lagunou Notteri.
Jen krůček odsud, naleznete mys Capo
Carbonara, z jehož vrcholu se otevírá
dechberoucí výhled do okolí, a který je
součástí chráněné mořské oblasti. Jedno z nejkouzelnějších pobřeží naleznete
u letoviska Costa Rei, kde pláže s jemným pískem omílá moře všech odstínů
smaragdu. O něco dál se nachází údolí
Muravera s jednou z nejúrodnějších půd
na ostrově, kde každoročně probíhají citrusové slavnosti, které neodmyslitelně
patří ke kulturnímu a gastronomickému
pokladu Sardinie.

V samém středu Zálivu andělů (Golfo degli Angeli) se nachází hlavní město ostrova
Cagliari, které bravurně kombinuje infrastrukturu moderního města s původním
historickým jádrem. Cagliari nejlépe charakterizuje místní výborné jídlo, uznávané
galerie a muzea, nákupní centra a historické monumenty. Projděte se po prome-

Zde naleznete orientační nabídku výletů, konkrétní nabídka je vždy
k dispozici na místě, u delegáta.
Hlavní město Cagliari
Během prohlídky historického centra, navštívíme věž dell'Elefante, vítězný oblouk
San Remy, katedrálu Santa Maria, palác
Viceregio, věž San Pancazio i Římský amfiteátr. Další zastávka slouží k prohlídce
města v části Marina, následně se pojedeme podívat na růžové plameňáky, kteří
osídlili přilehlá solná jezera. Výlet zakončíme zastávkou v parku Monte Urpinu, odkud si vychutnáme nádherný výhled a jedinečné panorama Cagliari.
Barumini a Giara di Gesturi
Výlet do oblasti Barumini v regionu Marmilla nás seznámí s počátky sardské civilizace. Nuraghy Su Nuraxi jsou od roku
1997 umístěny na seznamu UNESCO
a představují unikátní megalitickou stavbu z 12. století př.n.l. Komplex se skládá
z centrální věže, kterou obklopuje hradba
ze čtyř věží. Po prohlídce následuje oběd
v místním agroturismu s typickým sardinským menu. V odpoledních hodinách navštívíme náhorní plošinu Giara di Gesturi,
kde žijí divocí koně ve volné přírodě.

Vinařství Argiolas s ochutnávkou
S výrobou vína na Sardinii, se seznámíme v nejznámějším vinařství Argiolas.
Navštívíme dvě degustační místnosti,
uvidíme různé fáze výroby, plnění láhví
vínem i velké dubové sudy sloužící k zrání a uskladnění tohoto lahodného moku.
Budeme obdivovat antické pracovní nástroje i láhve, které v sobě uchovávají historii tohoto vinařství. Následně se vydáme do sýrárny Argiolas v Dolianově, kde
se zúčastníme procesu zpravování mléka
a výroby sýrů.
Výlet na člunu z Villasimiu
Pro milovníky akčnější jízdy kapitán doporučuje právě tento sportovní výlet
na člunu. Vydáte se s ním za nejkrásnějšími plážemi a zátokami v celé chráněné
mořské oblasti Villasimius. Dostanete se
i tam, kam větší lodě nezajíždí a budete
si tak moci zaplavat v klidu, daleko od čilého turistického ruchu. K dispozici budou šnorchly a tak budete mít možnost
nahlédnout pod hladinu, do atraktivního
podmořského světa.

Moře a hory džípem
Horskou trasou se vydáme do výšin až
800 metrů, kam se lze dostat pouze džípem. Horská trasa není náročná a nabízí
velmi malebné výhledy na Středomoří.
Cestou si uděláme několik zastávek na focení unikátních výhledů a pozoruhodností
divokých sardinských hor.
Přibližně po dvou hodinách strávených
v horách, budeme pokračovat k nádherným plážím jižního pobřeží Sardinie, kde
strávíme zbytek odpoledne. V oblasti Chia
(trasa z jihozápadní části) navštívíme známé pláže Tuerredda a Su Giudeu, v oblasti
Villasimius (trasa z jihovýchodní části) pláže Porto Giunco a Punta Molentis. Během téměř 3 hodinové zastávky budeme
mít čas nejen na koupání, šnorchlování,
ale i objevování krás těchto nádherných
pláží a jejich okolí.
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SARDEGNA TRAVEL

Destinace Východ

Výlety Východ

Úchvatná oblast, kde se nízké písčité pobřeží střídá s majestátními horskými
hřebeny. Objevte i vy skvostné východní pobřeží Sardinie.
Východní pobřeží Sardinie, které střídá
nízké břehy a zlaté nepřístupné útesy nad
tyrkysovým mořem, se táhne několik kilometrů. Divoké ovce, osli a divočáci se
volně potulují v lesích, jahodí a dubových
hájích pohoří Supramonte, tajně pozorovány orlem královským, který hnízdí
na nejvyšších místech.
Navštivte Posadu, jedno z nejkrásnějších
měst na Sardinii, nad kterým se tyčí středověký hrad Castello della Fava (Fazolový
hrad) a v jehož blízkosti se nachází několik, často vysoce oceňovaných pláží.
Objevte zátoku Cala Ginepro, rozkládající se na Lido Di Orri, která je známá pro
svůj malý jalovcový les a krystalicky čisté
moře, se všemi odstíny modře.
Zaplavte si v zátoce Cala Liberotto a navštivte Orosei, půvabné město, které bylo
vystavěno v plodném údolí na ústí řeky
Cedrino. Cala Gonone stoupající výš nad
Golfo di Orosei, je umístěno na prudkém
kopci, u úpatí vyhaslé sopky Codula Manna a sklání se zase dolů k zálivu. Právě
odtud můžete vyrazit objevovat několik
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překrásných zátok a zálivů, jako jsou Cala
Ziu Martine, Cala Fuili, Cala Cartoe a Cala
Luna, překrásný bleděmodrý záliv, nad
kterým se tyčí prudké, šedivé skály.
Budete-li pokračovat na jih do vnitrozemí, objevíte Baunei, horskou vesnici,
za kterou se otevírá jedno z nejkrásnějších Středozemních moří. Zde vás očekává, kaňon Su Gorropu, krasová údolí,
prudké vápencové útesy a Su Sterru, známá náhorní plošina Golgo, přírodní úžina
hluboká téměř 300 metrů.
V lesích, blízko náhorní plošiny Golgo
se připravte na několik hodin náročného terénu, než dorazíte ke skutečnému
skvostu, jakým je Cala Goloritzé. Skalnatý, oslnivý, tyrkysový záliv a další méně
známé zátoky podél Selvaggio Blu, jedné
z nejobtížnějších, panoramatických, turistických tras v Itálii.
Pokračujte po silnici směrem na jih a určitě nepropásněte zátoky u Santa Maria
Navarrese. Turistické středisko Arbatax,
víska patřící městu Tortoli, proslavené pro
své červené skály, útesy z červeného por-

fyru, které se roztahují od území Bellavista, k moři. Za návštěvu stojí i menší pláže
Cala Moresca a Porto Frailis
Zastavte se také na klidné pláži Cea, jejíž pozadí dokreslují červené útesy, kde si
užijete neocenitelný výhled na záliv.
Navštivte Bari Sardo, jehož hlavní dominantou je věž ze sedmnáctého století,
která rozděluje pláž na dvě menší a projděte si půvabné přístavy Cardedu a Gairo.

Zde naleznete orientační nabídku výletů.
Aktuální nabídka na místě u delegáta.
Celodenní lodní výlet Golfo Orosei
Z hotelu nás přepraví minibus do turistického přístavu Marina Arbatax. Odtud se
vydáme na platbu kolem jednoho z nejkrásnějších pobřeží Sardinie. Při první zastávce u Grotta della Contesa (Hraběnčí
jeskyně), kam můžeme vplout na malém
člunu, nás okouzlí průzračnost a jedinečná barva moře a taktéž bizarní skalní formy několika prehistorických zvířat. Odtud
budeme pokračovat k nádherné scenérii, která se nám rozprostře při pohledu
na Goloritzé (vyhlášená přírodní památka)
a majestátní věž s názvem Punta Caroddi. Na pláži Cala Gabbiani si budeme užívat slunce a moře. V poledne poplujeme
na Spiaggia degli Innamorati (pláž zamilovaných). Zde se ponoříme do proudu
vody, který vyvěrá z mořského dna. Kolem 13. hodiny nás posádka pohostí obědem z místních čerstvých mořských plodů a vynikajícím místním vínem. Po dobré
kávě se přesuneme na vyhlášenou pláž
Cala Mariolu, kde zůstaneme 2 hodiny.
Kolem 16. hodiny objevíme na palubě
člunu barvy jeskyně Turquoise.

Jeepem do hor a na Golgo di Baunei
Golgo představuje vysokou čedičovou
náhorní plošinu, jednu z nejcharakterističtějších částí Sardinie. Na palubě jeepu
se podíváme do zajímavých míst a strávíme nezapomenutelné odpoledne v těsném kontaktu s místní divokou přírodou.
Navštívíme městečko Santa Maria Navaresse, kde se nachází venkovský kostel,
staré olivovníky i španělská věž. Po dalších 15 minutách jízdy dorazíme na vyhlášenou vyhlídku nad Baunei, odkud si
vychutnáme nádherný výhled na hory
a moře. Druhou stranu rozlehlého údolí
lemují vesničky, v kterých se lidé na Sardinii dožívají nejvyššího věku, tzn. Modrá zóna. Poté budeme pokračovat v naší
cestě směrem k pláni Golgo. Hory jsou
zde z čediče a velice se liší od běžných
hor, které se nachází na Sardinii. Na náhorní plošině navštívíme kostel San Pietro,
vodní nádrže As Piscinas i nejhlubší propast Sardinie. Na zpáteční cestě se pokocháme úžasnou středomořskou přírodou.

Jeepem hory a člunem moře
Cala Goloritzé
Pláž Cala Goloritzé představuje jednu
z nejkrásnějších na světě. Je možné se
na ni dostat pěšky od Baunei, přesněji
z náhorní plošiny Golgo, nebo po moři.
Může se pochlubit nádhernými barvami
pláže i moře díky malým bílým oblázkům.
Důležitost jí dodává i Punta Goloritzé,
která se tyčí do výšky 150 m, oblíbený
bod horolezců.V ranních hodinách se
vydáme na cestu jeepem směrem na náhorní plošinu Golgo. Od bodu Su Porteddu nás bude čekat asi hodinový trekking
úžasnou přírodou právě na pláž Cala Goloritzé. Zde si odpočineme. Budeme mít
čas na relax i koupání. Na zpáteční cestě
nasedneme na člun a můžeme se kochat
nádhernou částí sardinského pobřeží
z moře. Uvidíme jedinečné útesy a zátoky. Na Cala Tramontana se zastavíme
a s pomocí šnorchlů budeme moci obdivovat zbytky piratské lodi. Další zastávka
se uskuteční u ostrůvku Ogliastra, kde nás
pohostí aperitivem. Návrat se uskuteční
ve večerních hodinách.
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Poznávací zájezd jižní Sardinie ***
Ubytování
V hotelu Cala Dei Pini***
Program
1. den – Přilet do Cagliari
2. den – Volno
3. den – Celodenní výlet na ostrov San
Pietro. Přejezd do přístavu Calasetta
a přesun trajektem. Prohlídka Carloforte, následná fakultativní plavba lodí podél
pobřeží se zastávkami na koupání. Odpoledne zastávka v Sant´Antioco s možností navštívit baziliku s katakombami a návrší
pevnosti Forte Su Pisu.
4. den – Celodenní výlet na planinu Giara
di Gesturi, procházka nedotčenou přírodou okolo původních pasteveckých obydlí a divokých koníků. Odpoledne přesun
do Barumini, kde se nachází „Su Nuraxi“,
nejzachovalejší nuraghská osada na Sardinii, zařazena do seznamu UNESCO.
5. den – Celodenní výlet začíná u pohřebiště Montessu, které se skládá z pohřebních jeskyněk Domus de Janas. Přesun
do vinařství Santadi. Exkurze a ochutnávka vína a produktů. Lehký oběd. Prohlídka
úchvatné krápníkové jeskyně Is Zuddas.
6. den – Celodenní výlet do Cagliari a Nory. Prohlídka historického centra
Cagliari, čtvrti Castello se Sloní věží, katedrály, římského amfiteátru a další. Volno. Přejezd do města Pula a návštěva archeologické zóny Nora.

Vinné stezky Sardinie ***
Charakteristika
Týdenní organizovaný zájezd zaměřený na Sardinská vína, gastronomii i historii.

7. den – Výlet na jihozápadní pobřeží:
Nebida – původně hornické městečko zasazené do skal. Výklad s místním
průvodcem a návštěva dolu Porto Flavia
(nebo Buggeru). Oběd v místní restauraci. Přesun na Tempio di Antas – římský
chrám zasazený do malebné horské krajiny. Na závěr jeskyně Su Mannau s vodními jezírky a krasovými útvary.
8. den – odlet z Cagliari
Změna programu vyhrazena.
Důležité
CK si vyhrazuje právo zájezd zrušit při nenaplnění min. počtu účastníků. Min počet
účastníků je 10
Cena zahrnuje
Zpáteční letenku včetně všech tax, ubytování se snídaní, transfery v rámci programu, degustaci ve vinařství Santadi,
přeprava trajektem na San Pietro, česky
mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje
Cestovní pojištění, vstupy do jednotlivých
objektů, obědy v rámci programu, večeře,
pobytovou taxu (cca € 1–5/den/osoba).
Orientační kapesné na vstupy sebou cca
110 € /osoba.

Program
1. den – Odlet z Prahy, přesun do vinařství Mirulli Orti di Noa v Santa Margheritě
di Pula, první degustace vín. Ubytování.
2. den – Vinařství Santadi, ochutnávka vín
s místními pochutinami. Přejezd na ostrov Sant Antioco, prohlídka města a degustace ve vinařství Sardus Pater – vína
doplněná o místní sýry a uzeniny. Následuje ochutnávka v kantýně Calasetta,
přejezd do hotelu v Oristanu.
3. den – Prohlídka archeologického naleziště Tharros, přesun do městečka Bosa.
Vyjížďka lodí po řece Temo, s degustací
místního dezertního vína a cukroví. Cesta podél pobřeží do Alghera, ubytování
v hotelu a degustace v Concept Store 37
pod vedením zkušeného someliéra.
4. den – Výlet na mys Capo Caccia, zastávka na focení, fakultativní prohlídka
Neptunových jeskyní. Přesun do místního
vinařství Azienda Agricolla Ledá di Ittiri,
degustace vybraných vín, místních sýrů
a salámů, ochutnávka olivových olejů.
Oběd v agriturismu, s typickým masovým
menu, doprovázeném bílým a červeným
vínem z vinařství Santa Maria La Palma.
Zastávka u kostela Santissima Trinita di Saccargia, prohlídka Nuraghe Santu Antine.
Ubytování v hotelu v Nuoru.

5. den – Výlet na horu Monte Ortobene,
prohlídka sochy Spasitele, přesun do vesnice Mamoiada. Degustace ve vinařství
Giuseppe Sedilesu, přesun do města
Orgosolo, oběd s místními pastory. Prohlídka města Orgosolo, degustace vína
Cannonau ve vinařství Orgosa. Ubytování
v hotelu v Arbataxu.
6. den – Zastávka na focení u červených
skal u pobřeží v Arbataxu a následný přesun na degustaci do Vitivincola Alberto
Loi. Oběd v restauraci Su Bulliciu u jeskyně
Su Marmuri, prohlídka. Následná ochutnávka v kantýně Sa Pruna di Jerzu. Přesun
do hlavního města Cagliari, ubytování.
7. den – Ochutnávka ve vinařství Argiolas.
Oběd a poslední degustace ve vinařství
Dolianova. Návrat do Cagliari, prohlídka města s českým výkladem. Zakončení
celého týdne u večeře s výběrem z mořských plodů či masa.
8. den – Letecky zpět do Prahy.

mu, 12× degustace ve vinařstvích, plavba
po řece Temo, oběd s pastýři v Orgosolo,
česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje
Cestovní pojištění, vstupy do jednotlivých
objektů, obědy v rámci programu (kromě
obědu s pastýři v Orgosolo), 3× večeře,
pobytovou taxu(cca € 1–5/den/osoba).

Důležité
Minimální počet účastníků je 10
Cena zahrnuje
Zpáteční letenku včetně všech tax,
4× ubytování s polopenzí, 3× ubytování se snídaní, transfery v rámci progra-
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GOLF – IS MOLAS RESORT

GOLF – IS ARENAS
Lokalita: Narbolia (Oristano)
Vzdálenost od letiště: 110 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Is Arenas se nachází na západním
pobřeží Sardinie na poloostrově Sinis, jen několik kilometrů nad městem Oristano. Golfové hřiště se rozkládá na 6 300 metech čtverečních
s 18 jamkami. Is Arenas je krásné
golfové hřiště nacházející se v klidné
krajině a nedotčené přírodě v naprostém respektu a harmonii k nejrozšířenějšímu lesu na Sardinii. Piniový háj
hráče ochrání před větrem a ve stínu
stromů se mohou schovat před sluncem. Kombinace písečných dun, háje
a moře, spolu s příjemným klimatem,
nabízí ideální podmínky pro všechny
golfisty. Golfové vozíky jsou k dispozici, ale chůze golfovým hřištěm je radost, při které je možné ocenit všechny barvy a vůně rozmanité přírody

Lokalita: Pula
Vzdálenost od letiště: 33 km
K hotelu Is Molas Resort patří vedlejší známé 27. jamkové golfové hřiště
s výhledem na moře. Golfové hřiště
Is Molas je jedním z nejznámějších
v Itálii, kde se konají prestižní soutěže s více než 30letou tradicí. Díky
blízkosti moře a ochraně okolních
kopců má lokalita Is Molas jedinečné
mikroklima, které je příznivé pro golf
po celý rok. Teploty dosahují na začátku jara až 20 stupňů, během léta
překračují 30 stupňů. Golfové hřiště Is
Molas bylo první na Sardinii s 27 jamkami. 18 mistrovských jamek bylo vytvořeno ve spolupráci mezi studiem
Cotton, Pennink & Partners studio
a Piero Mancinelli. Is Molas championship course je považován za jeden z nejvíce technicky uspokojivých
a velkolepých turnajů nejen v Itálii, ale
v celé oblasti Středomoří. Pořádá řadu
prestižních soutěží zahrnující čtyři
otevírací italské Open a evropské mistrovství Volvo Masters.
Klubový dům je elegantní a dobře
vybavený: je zde bar s panoramatickou terasou, obchod a restaurace
Is Molas otevřená v poledne a pro
zvláštní příležitosti. Restaurace nabízí středomořskou kuchyni založenou
na místních sardských produktech.
Je zde možnost si pronajmout golfový vozík, sadu golfových holí a další vybavení. Is Molas je také sídlem
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golfové akademie Dana Williamsona,
kde je možné si objednat golfové lekce a kurzy.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od letiště: 50 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Golfový klub se nachází na jihovýchodním pobřeží Sardinie v námořní rezervaci Capo Carbonara, která
je ve známé rekreační oblasti Villasi
mius. Golfový klub se nachází v těsné
blízkosti moře, je zde možné najít tu
správnou rovnováhu s nezapomenutelnou dovolenou na pláži. Golfové
hřiště je snadno dosažitelné z letiště
Cagliari (pouze jedna hodina cesty).

Championship course
18 jamek o celkové délce 6 383 metrů.
Championship course byl slavnostně
otevřen v roce 1975.
Yellow course
9 jamek s výhledem na moře o délce
3 164 metrů.
Golfová akademie Dana Williamsona
Golfová akademie nabízející technologii a eleganci s výhledem na moře.
Is Molas nabízí kompletní a funkční
tréninkový kurz. Golfové hřiště zahrnuje bunkry a další překážky, které
vytvářejí podmínky pro championship
course. Is Molas je nejlepší místo, kde
se dá naučit hrát golf na Sardinii. Dan
Williamson, který se může pochlubit
čtyřmi generacemi golfových instruktorů ve své rodině si vybral Is Molas,
aby mohl založit svou golfovou akademii, kde je možné použít Dartfish technologii pro digitální analýzu swingu.
Začátečník se může přihlásit do kurzů
golfové akademie a je také možné využit individuální lekce ke zdokonalení
techniky a získání tipů na nejmodernější golfové vybavení. Golfová škola
nabízí úvodní kurzy specializované pro
děti a mládež.

GOLF – VOI TANKA GOLF CLUB

Is Molas – historie golfu na Sardinii
Již více než třicet let je Golfový klub Is Molas nastaven jako standard pro golf na Sardinii. Plán vytvořit golfové hřiště a klub byl realizován počátkem sedmdesátých let. Design kurzu byl svěřen
prestižnímu studiu Cotton, Pennink & Partners.
Golfový klub byl otevřen v roce 1975 a od samého počátku se ukázal jako velký zdroj pro jižní
Sardinii.

Golfový Klub Tanka
Golfový klub Tanka, který vytvořil slavný designér Luigi Rota Caremoli, byl
otevřen v roce 2007 a okamžitě byl
jmenován jako nejlepší nové golfové
hřiště v Itálii časopisem „World of Golf“.
Golfové hřiště se rozkládá na ploše 40 ha o celkové délce 5418 metrů
a 18 jamkami. Toto golfové hřiště prověří Vaši techniku, přesnost a soustředění. Hřiště je ideální na procházku
v krásné oblasti Villasimius s výhledem
na pobřeží a modré moře námořní rezervace v nedotčené přírodě.
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FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI *****

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 56 km
Poloha
Komfortně vybavený hotelový resort
Capo Boi v netradičním maurském stylu je situovaný v jedné z nejkrásnějších
částí jižní Sardinie, přímo na pláži cca
5km od oblíbeného turistického městečka Villasimius.
Vybavení
Originální hotel, v r. 2016 důkladně
renovovaný pro kategorii 5*, je postavený ve středomořském stylu a je
umístěn uprostřed prostorné zahrady
postupně se svažující k moři. K dispozici jsou služby recepce, 2 restaurace (centrální hotelová a na pláži), 2
bary, hudební klub Lounge, 2 venkovní
bazény s lehátky a slunečníky, fitness
a wellness centrum s bazénem, animační program (v hl. sezóně), parkoviště. Wi-Fi v celém areálu zdarma.
Ubytování
Hotel nabízí 122 pokojů, rozmístěných do hlavní budovy, domků a vil
vybavených ve středomořském stylu. Všechny pokoje mají vlastní terasu
nebo zahrádku s posezením, koupelnu
se sprchou či vanou. V hlavní budově
nalezneme JUNIOR SUITE, pokoje FAMILY a FAMILY SUITE. V zahradě jsou
potom umístěny hotelové vilky.
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PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA *****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Polopenze: Snídaně a večeře v hotelové restauraci formou bohatého
gourmet bufetu. Za poplatek na místě
možnost lehkého oběda. Součástí restaurace je dětský koutek se speciální
nabídkou pro děti a stoly pro teenagery. Resort disponuje několika dalšími
restauracemi: LOUNGE BAR, POOL
BAR, BEACH RESTAURANT.
Sport a animace
Relaxační panoramatický bazén, rodinný bazén se skluzavkou a vodními
hrami vhodný i pro děti, malý amfiteátr s animačním programem pro děti
i dospělé, skupinové kurzy jógy, pilates,
gymnastiky, strečinku, vodní gymnastiky, nordic walking, meditace, půjčení
jízdních kol. Za poplatek: vodní sporty
– kanoe, kajak, windsurfing, šlapadla,
potápění, pronájem auta, skútru, jachty, člunu, lodní výlety.
Pláž
Krásná pláž s jemným světlým pískem a pozvolným vstupem do moře
se nachází v soukromé zátoce přímo
u hotelu, která je celá včetně pláže
k dispozici pouze pro klienty hotelu
Falkensteiner Resort Capo Boi.

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 55 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Poloha
Hotel se nachází u přírodního jezera obývaného růžovými plameňáky
a 2 km od živého městečka Villasimius.

DELUXE: (30 m2), koupelna s vanou
i sprchou, max. obsazenost 3 osoby (s výhledem do zahrady), 4 osoby
(s výhledem na lagunu).

Vybavení
Hostům je k dispozici hala s recepcí,
tři restaurace, lobby bar, beach bar,
pool bar, sladkovodní bazén (800 m2)
a brouzdaliště, terasa na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma,
VIP klub (někdy s živou hudbou), butiky, obchod se suvenýry, divadlo, kongresové centrum, kadeřnictví, parkoviště. Wi-Fi v hotelu zdarma.

Stravování
Snídaně i večeře podávané v restauraci La Veranda formou velmi bohatého
bufetu.
Za příplatek IL MEDITERRANEO a I GINEPRI: obě nabízí lehké obědy a výborné večeře (za příplatek).

Ubytování
Hotel disponuje 275 pokoji, všechny
mají balkon nebo terasu s posezením
a jsou vybaveny klimatizací s ind. regulací, TV/Sat a rádiem, minibarem, trezorem a tel, župany a Wi-Fi.
CLASSIC S VÝHLEDEM NA LAGUNU
NEBO DO ZAHRADY: (20–25 m2), pokoj s manželskou postelí a příslušenstvím se sprchou, max. obsazenost
2 osoby + infant.
SUPERIOR S VÝHLEDEM NA LAGUNU
NEBO DO ZAHRADY: (25–35 m2) prostornější, koupelna se sprchou i vanou,
max. obsazenost 3 osoby + infant.
Na vyžádání obsazenost 2 + 2.
EXECUTIVE: (25–35 m2) jsou nově zrekonstruované, koupelna se sprchou
i vanou.

Sport a animace
4 tenisové kurty, víceúčelové hřiště,
plážový volejbal, jogging, gymnastika
na pláži, aqua aerobik, step aerobik,
zumba, kickbox, power joga, pilates,
fitness (osobní trenér za poplatek),
pétanque, lukostřelba, stolní tenis.
Wellness & beauty – vnitřní vyhřívaný
bazének s mořskou vodou, aromatické
sprchy, sauna, hammam – turecké lázně (vše za poplatek).
Pláž
Hotelová pláž je od hotelu oddělena
pouze lagunou (cca 500 m), elektrický vláček zdarma. Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma (kromě
1. a 2. řady).
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FORTE VILLAGE RESORT

FORTE VILLAGE RESORT
Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 45 km

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 45 km
Poloha
Resort Forte Village se nachází v jižní
části Sardinie cca 45 km od hlavního
města Cagliari. Nejbližším městem, kam
je možno vyrazit za nákupy a restauracemi, je městečko Pula vzdálené 10 km.
Vybavení
Tento luxusní resort se rozkládá přímo u moře, na 47 hektarech dokonale
udržovaných zahrad a pozemků.
Nabízí výběr z 5 pětihvězdičkových
a 3 čtyřhvězdičkových hotelů (Bouganville, Le Palme, Il Borgo, Pineta,
Il Castello, Villa del Parco & Spa, Le
Dune), suitů (Il Castello Suites, Waterfront Suites) a 9 luxusních vil (Lavinia, Lidia, Chiara, Aurora, Sofia, Yasmine, Margherita, Ambra, Beatrice).
Resort získal řadu prestižních ocenění – každoročně již od r. 1998 World
Travel Award – World's Leading Resort
a World's Leading Villa a nejnověji je
také světovými experty vyhlášen Nejlepším rodinným a sportovním resortem na světě.
Stravování
V resortu je v hlavní sezóně 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
špičkových italských a francouzských
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Hotel Castello
*****

Hotel Pineta
*****

Hotel Le Dune
*****

Hotel CASTELLO je elegantní, 5* luxusní hotel s vlastním vyhřívaným bazénem
s výhledem na moře, nacházející se v klidnější části resortu, v borovicovém lese
a velmi blízko pláže.
Všechny pokoje prošly v roce 2016 kompletní renovací a jsou vybaveny koupelnou
se sprchou a vanou, fénem, klimatizací, telefonem, LCD TV, minibarem a trezorem.
Nabízí ubytování v kategoriích SUPERIOR,
EXECUTIVE a LUXURY FAMILY BUNGALOW – některé s výhledem na moře. Stravování je formou polopenze, snídaně i večeře jsou podávány bufetovým způsobem
v zahradní restauraci Cavalieri.
V resortu je v hlavní sezóně celkem 21 restaurací, které nabízejí speciality kuchyní
z celého světa a 14 barů.

Luxusní hotel PINETA nabízí díky své architektuře, poloze a krásné zahradě okouzlující a klidnou atmosféru. Nachází se v blízkosti moře a wellness centra Acquaforte
SPA. Hotel obklopený vzrostlým borovicemi prošel komplexní proměnou a skládá ze tří jednopatrových budov ve tvaru
U s nádvořím.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a vanou, fénem, klimatizací, telefonem, TV/Sat, minibarem, trezorem a terasou nebo balkonem. Nabízí
kategorie SUPERIOR TERRACE a DELUXE
FAMILY. Snídaně jsou podávány v restauraci BELLAVISTA u promenády nebo v restauraci Cavalieri. Večeře jsou pro hosty
hotelu Pineta podávány bez rezervace
a příplatku v restauraci Bellavista, La Pineta a Forte Grill, s rezervací také v Sardinian
a Brasilian. Ostatní restaurace a la carte
vyžadují rezervaci a jsou s příplatkem.

Hotel LE DUNE nabízí prvotřídní osobní
servis. Tvoří ho sbírka nádherně prostorných a elegantních bungalovů v idylické směsi tropické přírody, klidu a luxusu.
Kouzlo Le Dune spočívá v jeho přepychové
zahradě a nádherné poloze jen pár kroků
od moře. Máte-li rádi soukromí spolu s VIP
službami hotelu světové úrovně, je právě
hotel Le Dune tou správnou volbou. Luxusní bungalowy mají terasu a soukromou
zahradu, koupelnu se sprchou nebo vanou
(některé bungalowy mají jacuzzi), fén. klimatizaci, telefon, LCD TV, DVD přehrávač,
minibar a trezor. V hotelu Le Dune hosté
snídají a večeří v restauraci Le Dune.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
vín. Kuchaři ocenění michelinskou
hvězdou zde připravují italské a typicky
sardinské speciality, světově proslavení
kuchaři se pravidelně účastní gourmet
večerů. Kromě Gordona Ramseyho
zde působí Alfons Schuhbeck a Emanuele Scarello.
Sport a animace
Široká nabídka sportů a aktivit – zdarma k dispozici stolní tenis, basketbal, volejbal, aerobic, hřiště na fotbal,
různé každodenní sportovní aktivity
a programy.
Za poplatek – fitness, vodní sporty
na pláži, windsurfing, vodní lyže, potápění, plachtění, půjčovna kol, bowling,
jízda na koních, 13 tenisových kurtů
(různých povrchů). 27jamkové golfové
hřiště Is Molas je vzdáleno 13 km.
V nabídce resortu je k dispozici několik
akademií – profesionální (nejen) sportovní školy vedené hvězdami světového sportu a top instruktory, nabízející
profesionální trénink a zábavu – cyklistika, tenis, basketbal, fotbal ve spolupráci s FC Chelsea, ragby, šachy, plavání, pozemní hokej, box, stolní tenis,
go-kart, tanec, škola kouzel.
Pláž
Písečná pláž s bílým pískem přímo u komplexu, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.
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CHIA LAGUNA RESORT – HOTEL LAGUNA *****

Lokalita: Chia
Vzdálenost od moře: 700 m
Vzdálenost od letiště: 55 km
Poloha
Hotel Baia je součástí luxusního komplexu hotelů Chia Laguna Resort,
který se nachází v jednom z nejkouzelnějších míst jižní Sardinie, ponořen
do rozlehlé zahrady plné středomořské vegetace, poblíž laguny, kde hnízdí
růžoví plameňáci a podle které je pojmenován celý resort.
Vybavení
Hotel nabízí služby recepce, v resortu je 8 barů, 9 restaurací včetně jedné
dětské a restaurace a kiosku u pláže
Dune di Campagna, kongresové centrum, fitness centrum (v hotelu Village)
a nové wellness centrum, nový bazén Bioaquam přímo u hotelu Laguna
s prostornou dřevěnou sluneční terasou, restaurací a posezením ve stínu,
dětský bazén s asistencí (bazénů je
v resortu celkem 5).
Ubytování
Všech 74 elegantních pokojů hotelu
Chia Laguna nabízí nádherný výhled
z pokojů na krásy lokality Chia: lagunu obydlenou plameňáky, vinoucí
se pobřeží s lagunami, smaragdově
zbarvené moře.
Pokoje jsou vybaveny balkónem, terasou nebo privátní zahrádkou; moderními koupelnami zdobenými jemnými
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mozaikami s využitím přírodního kamene a pestrými barvami jsou vybavené vanou nebo sprchovým koutem
a fénem; klimatizací s vlastní regulací,
minibarem, Wi-Fi připojením, telefonem, tv/sat, trezorem. Nabízí kategorie
SUPERIOR, DELUXE, JUNIOR SUITE,
GARDEN SUITE a na vyžádání luxusní
panoramatické suite.
Stravování
Polopenze. Snídaně formou bufetu,
večeře formou à la carte. „Domovskou“ restaurací pro hosty hotelu Laguna je restaurace LA TERRAZZA

IS ARENAS NATURE & CHARME RESORT *****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 400 m
Vzdálenost od letiště: 115 km
Poloha
Rafinovaný, komfortní hotelový resort,
zařízený v elegantním a moderním stylu, se pyšní jedinečnou polohou. Leží
v klidné části západního pobřeží Sardinie, v příjemném piniovém háji o rozloze 850 ha, přímo u písečné pláže Is
Arenas, 24 km od města Oristano, kde
najdete veškeré turistické služby.

Sport a animace
Sportovní aktivity zdarma: skupinové lekce tenisu, minifotbal, skupinový
běh a další aktivity gymklubu, animační
programy-různé sportovní turnaje, aerobic, večerní show.

Vybavení
Hostům je k dispozici nonstop recepce
s lobby barem, restaurace, piano bar,
kavárna, plážový bar, venkovní bazén
s hydromasážními tryskami, wellness
centrum, 18ti jamkové golfové hřiště,
posilovna, 3 výtahy, konferenční místnost 120 m2, knihovna s krbem, dětský klub, nehlídané parkoviště. Wi-Fi
ve vnitřních společných prostorách
i na pokojích zdarma.

Pláž
Pláže Chia patří mezi nejkrásnější pláže
Středomoří – romantické bílé písečné
duny, křišťálově čistá voda, široká pláž
s jemným bílým pískem. To vše se nachází ve vzdálenosti 700 m od komplexu. Na pláž Dune di Campana doveze klienty zdarma privátní shuttle-bus
od recepce nebo lze využít elektrický
vláček, který jezdí od hotelu Village
po celý den.

Ubytování
Hotel disponuje 120 pokoji – CLASSIC,
SUPERIOR a JUNIOR SUITE umístěnými v hlavní budově a několika Garden
Suitami situovanými v zahradě. Všechny moderně zařízené pokoje se nacházejí v přízemí, nebo v 1. patře, jsou zařízeny v elegantním stylu, mají TV/Sat,
klimatizaci, minibar, telefon, trezor,
koupelnu se sprchou, fén a Wi-fi. Balkon či terasa v pokojích je na vyžádání.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Snídaně nebo za příplatek polopenze.
Snídaně formou bufetu, večeře servírované.
Pro děti
Venkovní dětské hřiště, indiánská vesnice, vnitřní dětské hřiště, mini klub.
Restaurace vaří speciální dětská menu.
Baby sitting na vyžádání, za poplatek.
Sport a animace
Hosté mohou využívat hotelový bazén
s lehátky a slunečníky, denní fitness
program včetně skupinových lekcí jógy
a pilates, plážový volejbal, večer se pobavit při soft animačním programu.
Wellness & beauty
Vstup do moderního wellness centrum
BOUTIQUE SPA je zdarma, turecké
lázně, 3 masážní salonky s vlastními
sprchami a relaxační místností. Masáže, procedury a kosmetické služby
za poplatek.
Pláž
Úchvatná 6 km dlouhá pláž Is Arenas
s jemným pískem se rozprostírá přímo u hotelové zahrady, cca 400 m
od hlavní budovy. Hosté mohou využít
zdarma hotelovou přepravu od bazénu na pláž (na vyžádání).
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LANTHIA RESORT ****

Lokalita: Santa Maria Navarrese
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 136 km
Poloha
Tento velice moderně pojatý hotel se
nachází uprostřed zeleně, v klidné části působivého přístavního městečka
Santa Maria Navarrese na jižním okraji
zálivu Golfo di Orosei. Z turistického
přístavu je možné vyrazit na lodní výlet do nejkrásnějších zátok východního
pobřeží – Cala Luna, Cala Goloritzé či
Cala Sisine. Jen pár minut jízdy se nachází městečko Arbatax s přístavem
a veškerým turistickým zázemím.
Vybavení
Hotel disponuje recepcí, prosklenou
restaurací s vnitřní i venkovní částí, barem, bazénem s opalovací zónou vybavenou lehátky a slunečníky v zahradě,
parkovištěm. V areálu hotelu i na pokojích je k dispozici Wi-fi připojení.
Ubytování
V hotelu je 28 designově velmi zajímavě řešených pokojů, které jsou pojmenovány podle jednotlivých měst Sardinie a v jejich stylu jsou také moderně
a velmi osobitě zařízeny. Všechny jsou
vybaveny klimatizací, koupelnou, TV/
Sat, Wi-fi připojením, telefonem, trezorem, minibarem a mají terasu nebo
verandu s posezením. Kategorie ubytování DELUXE, EXECUTIVE a prostornější JUNIOR SUITE a SUITE.
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Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek
možnost polopenze – servírované večeře výběrem z menu.
Hotelová restaurace dýchá luxusní
a jedinečnou atmosférou, s důrazem
na detail a především se pyšní vynikající
kuchyní zaměřenou na vysoce kvalitní
lokální produkty.
Sport a animace
Klienti mohou využít hotelový bazén
s lehátky a slunečníky.
Dále hotel nabízí pronájem kol a jízdy
na koni, hiking, jízdu jeepy, v Santa Maria Navarrese jsou tenisové kurty.
Další služby
Z hotelu jsou organizovány výlety
do Gennargentu, Cala Sinise, Goroppu
Gorge a další. Dále ochutnávky vína
nebo návštěvy ovčích farem za účelem
poznání typických produktů Sardinie.
Pláž
Písečná pláž s jemnými oblázky je
od hotelu vzdálená 100 metrů. V blízkém okolí je nespočet krásných pláží
a proto zde doporučujeme mít auto
k dispozici pro celou dobu pobytu.
Plážové osušky k dispozici klientům
zdarma.

ARBATAX PARK RESORT ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 146 km
Poloha
Letovisko klubového typu se nachází na východním pobřeží ostrova asi
3 km od města Arbatax v mírně svažité
60 hektarové středomořské zahradě
u členitého pobřeží s množstvím menších písečných pláží. K resortu patří
obora „Bellavista“ s typickými sardskými rostlinami a zvířaty (mufloni, divočáci, koně, sardské krávy).
Vybavení
Resort nabízí kompletní zázemí služeb
a zábavy. Skládá se z 5 hotelů a jeho
centrem je velké náměstí s barem
a hlavní restaurací. Klientům je k dispozici celkem 6 dalších restaurací,
7 barů (jeden na pláži), 7 bazénů s lehátky a slunečníky nebo stínem (např.
centrální, tropický, 50 m sportovní)
a 2 dětské bazény. V nejvyšší části resortu, s názvem Park, s krásnými výhledy na moře, se nachází wellness centrum diskotéka a velký amfiteátr. Wi-Fi
ve společných prostorách
Ubytování
Resort celkem nabízí 6 typů ubytování – Telis Village, Borgo Cala Moresca
a na vyžádání dále Cottage, Monte
Turri, Dune a Executive Suites. Pokoje jsou vybaveny klimatizací-topením,
TV, trezorem, telefonem, minibarem
(konzumace za poplatek), v koupelně
sprcha, fén.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Každý hotel nabízí jinou formu stravování od samotné snídaně po all inclusive, které hosté čerpají v jednotlivých
restauracích a to buď formou bufetu,
nebo á la carte.
Pro děti
Každý z hotelů disponuje vlastním bazénem, množství animačních a sportovních programů, baby dance, minikabaret, corrida.
Sport a animace
V horní části zóny Telis se nachází
5 tenisových kurtů, 2 různě velká hřiště na fotbálek, venkovní hřiště a basketbalový koš. Lukostřelba v nejvýše
položené části Park. U vstupu do části
Cala Moresca jsou 2 kurty na squash.
Dále je zde velké množství animačních programů (skupinové lekce tenisu
a fotbalu, venkovního aerobiku a vodní
gymnastiky, plážového volejbalu, kanoingu a lukostřelby), možnost závodů
v plavání či vodní pólo ve sportovním
bazénu.
Pláž
Klientům je k dispozici několik menších
pláží, několikrát denně jezdí gumový
člun přímo z pláže Cottage a Borgo
Cala Moresca na pláž Lido di Orri.
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HOTEL LA BITTA ****

Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 145 km
Poloha
Tento osobitý, komfortní hotel ve středomořském stylu doporučujeme milovníkům ničím nerušené, romantické
dovolené plné odpočinku a relaxace,
a především pak párům.
Vybavení
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, výtah, 3 restaurace, bar u bazénu – večerní piano bar, lounge bar
s večerní hudební produkcí, společenská místnost s TV a čítárnou, v udržované zahradě se nachází sladkovodní
bazén s výhledem na moře, sluneční
terasou, lehátky a slunečníky, venkovní
parkoviště.
Ubytování
Každý pokoj je velmi vkusně a elegantně zařízen. Všech 63 pokojů je
vybaveno klimatizací, telefonem, TV/
Sat, minibarem, trezorem, koupelnou se sprchou či vanou. Pokoje se
dělí do kategorii CLASSIC s výhledem
do zahrady, přes COMFORT, SUPERIOR s výhledem na moře až po prostorné DELUXE s hydromasážní vanou
na terase.
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HOTEL CLUB SARACENO ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 150 m
Vzdálenost od letiště: 145 km

Stravování
Ubytování se snídaní, polopenze
za příplatek. Snídaně formou bufetu,
večeře v restauraci LE COLONNE výběrem z menu (2 předkrmy, 3-4 první
chody, 3-4 druhé chody, bufet sýrů,
zeleniny, ovoce a dezertů).

Poloha
Elegantní hotelový resort je situovaný
na východním pobřeží Sardinie, v regionu Ogliastra, v zátoce přístavního rybářského městečka Arbatax, jehož centrum
je vzdáleno cca 1,5 km a naleznete zde
různé obchody, kavárny a restaurace.

Sport a animace
Externě lze zajistit pronájem kánoí,
horských kol, gumových člunů, lodí,
využití sportovního zázemí v hotelu
Saraceno vzdáleném cca 500m (domluva předem přes recepci hotelu; vše
za poplatek).

Vybavení
Hotel klubového typu s velmi pohostinnou atmosférou je zasazen
do krásné udržované zahrady. Hlavní
část komplexu tvoří centrální budova
s non stop recepcí, restaurací, barem,
butikem, dvěma bazény (pro dospělé
a děti). Nad tímto zázemím se nachází
ubytovací část - hotelové pokoje v přízemních či patrových vilkách. Wi-Fi
připojení v areálu hotelu i na pokojích
zdarma. Celý komplex je přizpůsoben
pro pohyb handicapovaných hostů.

Další služby
Kongresové služby: SYMPOSION, Sál
AQUARIUM, Sál NAUTILUS.
Vybavení sálů: recepce, obrazovky,
projektor, rychlý internet, Wi-Fi, bezdrátové mikrofony.
Pláž
Soukromá písečná pláž s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem
do moře se rozkládá přímo u hotelu.

Ubytování
Hotel nabízí prostorné a velmi vkusně
zařízené pokoje ve středozemním stylu.
Všechny jsou vybaveny individuální klimatizací, trezorem, TV, mini ledničkou,
telefonem, fénem, sušákem na prádlo,
venkovním stolkem a židlemi. Pokoje
situované v přízemí mají otevřené patio,
pokoje v patře disponují balkónem. Pokoje se dělí na kategorie BASIC, STANDARD a SUPERIOR a liší se zejména
umístěním. Na vyžádání možnost pokojů FAMILY, které ubytují až 5 osob.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Snídaně, polopenze s nápoji nebo plná
penze s nápoji, vše formou bohatého
bufetu. Možnost bezlepkové stravy.
Pro děti
Dětský bazén s brouzdalištěm. Denně animační programy, dětský koutek
v zahradě, Mini klub, fotbalová škola
s instruktorem. Večer dětská diskotéka,
představení.
Sport a animace
Pestrá nabídka sportovního a zábavního vyžití: bazén, kolektivní kurzy
windsurfingu, kánoe, aerobik, mini fotbal, plážový volejbal, jízdy na koních,
aquagymnastika, pétanque - bocce,
ping pong, tenis (2 hřiště se syntetickým povrchem, večerní osvětlení a zapůjčení raket za poplatek). Posilovna
60 m² s výhledem na moře (v ceně
pobytu).
Pláž
Krásná písečná pláž dlouhá 2 km je
od hotelu vzdálena cca 80–300 m (dle
polohy pokoje). K dispozici 1 slunečník
a 2 lehátka/pokoj od 3. řady zdarma.
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EXPERIENCE HOTEL CORTE BIANCA ****

Lokalita: Marina di Cardedu
Vzdálenost od moře: 250 m
Vzdálenost od letiště: 125 km
Poloha
Hotel je situovaný na východním pobřeží Sardinie, v srdci podmanivého
divokého regionu Ogliastra, uprostřed rozlehlé zahrady vedoucí přímo
k moři. Osobité menší městečko Cardeddu s obchůdky a restauracemi je
vzdáleno pouhé 3 km od hotelu.
Vybavení
Příjemný menší hotel s tradiční atmosféru nabízí služby non-stop recepce,
klimatizovanou restauraci, centrální
bar, bar na pláži, 2 bazény s lehátky
a slunečníky (do vyčerpání kapacity),
obchůdek s denním tiskem, nehlídané
parkoviště, půjčovnu horských kol. Wi-Fi připojení na pokojích.
Ubytování
Hotel byl v roce 2018 kompletně zrekonstruován, novou tvář dostaly jednotlivé pokoje, které jsou vyzdobeny
v tradičním sardinském stylu s unikátními prvky z místní historie. Z budovy je výhled do okolní zahrady, která
vede až k borovicovému háji u moře.
Pokoje jsou umístěné v patrových budovách vystavěných okolo centrálního
bazénu. Nabízí celkem 76 pokojů pro
2–4 osoby, orientovaných k bazénu
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Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

PERDEPERA RESORT ****

Lokalita: Cardedu
Vzdálenost od moře: 80 m
Vzdálenost od letiště: 132 km
nebo do zahrady, všechny mají vlastní vchod, telefon, TV/Sat, klimatizaci,
mini lednici (náplň za poplatek), trezor,
vlastní koupelnu se sprchou a fénem.
Nabízí pokoje STANDARD – dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, bez
balkonu, za příplatek SUPERIOR –
s balkonem, či pokoje DELUXE a prostornější SUITE.
Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek
polopenze – večeře jsou servírované.
Na pláži je Beach Grill Restaurant, kde je
možné využít nabídky obědových menu.
Sport a animace
Klienti mohou využít 2 hotelové bazény se sladkou vodou, tématické večery.
Za poplatek půjčení horských kol, výlety, vodní sporty.
Pláž
Široká písečná pláž s oblázky je vzdálená
cca 250 metrů od hotelu, dostupná příjemnou krátkou procházkou borovým
hájem. Plážový servis je pro klienty zajištěn od 3. řady zdarma. Klienti v pokojích
Suite a Junior Suite mají plážový servis
v 1. řadě v ceně. Za poplatek možnost
plážových osušek, vodní sporty.

Poloha
Resort Perdepera leží na východním
pobřeží Sardinie, 25 km od přístavního
města Arbatax a asi 6 km od městečka
Cardedu se službami, obchůdky a trhem.
Vybavení
Hlavní budova nabízí služby recepce,
restauraci a bar. Hotel disponuje bazénem s vyhrazenou částí pro děti a relaxační zónou jen pro dospělé s novým hydromasážním bazénem. Dále
je v areálu amfiteátr, wellness centrum, obchůdek a tabák. Wi-Fi v hale
a u baru zdarma.
Ubytování
Všech 131 pokojů je umístěno v přízemních domcích ve středomořském
stylu. Všechny mají vybavenou terasu
a předzahrádku, individuální klimatizaci, TV, minibar, trezor, tel a sušák
na prádlo.
Některé pokoje jsou vybaveny kuchyňským koutem, jehož používání je nutné
zamluvit předem. STANDARD dvoulůžkové pokoje v přízemí s možností
1 přistýlky. FAMILY čtyřlůžkové pokoje
mohou být buď pokoje s manželskou
postelí a 2 samostatnými lůžky nebo
pokoj se 2 lůžky v přízemí a manželská
postel ve zvýšeném, schody a zábradlím odděleném patře.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Plná penze s nápoji.
V částečně venkovní restauraci se podává snídaně, oběd a večeře bufetovou formou. V ceně jsou pouze nápoje
ze samoobslužných automatů (perlivá
a neperlivá voda, domácí bílé, červené
a růžové víno, nealkoholické nápoje).
Pro děti
Dětské hřiště v blízkosti bazénu,
2–3 dětské kluby (za poplatek) a kojenecký koutek.
Sport a animace
Zdarma: 2 tenisové kurty se syntetickou trávou, plážový volejbal, ping
pong, stolní fotbal, horská kola, fitness
a aqua gymnastika.
Za poplatek: windsurf, kánoe a plachetnice, potápění a šnorchlování.
Pláž
Pouhých 80 m od resortu se táhne
dlouhá a široká písčito-oblázková pláž
Marina di Cardedu, mořské dno zde
klesá poměrně strmě do průzračného
moře. Plážový servis a osušky zdarma.
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VILLAS RESORT ****

Lokalita: Costa Rei, Muravera
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 66 km
Poloha
Resort se nachází uprostřed zahrady,
pouhých 500 m od nádherné pláže
Castiadas s bílým a jemným pískem.
Vybavení
Hotel je vybaven recepcí, americkým
barem a restaurací s výhledem na bazén s lehátky a slunečníky. Dále je hostům k dispozici TV salonek, wellness
centrum s hydromasážním bazénem
(za poplatek). Wi-Fi v hlavních společných prostorách.
Ubytování
Hotel disponuje 4 typologiemi pokojů.
Všechny pokoje jsou elegantně zařízeny, vybaveny klimatizací s individuální
regulací, TV/Sat, telefonem, minibarem, trezorem. V koupelně sprcha, fén
a osušky na pláž. Pokoje disponují teráskou nebo balkonem s posezením,
hotel je bezbariérový.
CLASSIC: vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje. Max. obsazenost 2 + 2 děti.
DELUXE: v 1. patře s výhledem na moře.
Max. obsazenost 2 + 2 děti.
SUITE: navíc obývací pokoj s rozkládací pohovkou. V patiu je jacuzzi
za poplatek.
FAMILY SUITE: v soukromější části zahrady, obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí a ložnice s jedno nebo
dvoulůžkem. Některé disponují 2 kou-
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HOTEL CLUB COLOSTRAI ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
pelnami se sprchou, některé jsou situovány v prvním patře s balkónem, jiné
mají terasu a jacuzzi (za poplatek).
Stravování
Plná penze – snídaně formou bufetu,
lehké obědy à la carte nebo bufetem
a večeře formou bufetu s bohatým výběrem.
Pro děti
MINICLUB od 4 do 12 let, JUNIOR
CLUB od 13 do 17 let (v ceně povinné
klubové karty).
Sport a animace
V ceně klubové karty:
Tenisový kurt pro kolektivní hru, hřiště
na malou kopanou (večerní osvětlení
za poplatek), plážový volejbal, petangue, ping-pong, aerobik, body building, jogging, venkovní mini posilovna, latinsko-americké tance, strečink
a aquagym, plavání. Animace: Piano
bar a živá hudba, folklórní představení, tematické večery a slavnosti, různá
představení a kabaret.
Pláž
Široká pláž s jemným bílým pískem
a mělkým dnem je vzdálena 500 m.
Je vybavena lehátky a slunečníky
(od 3. řady zdarma). Možnost využít
dopravu golfovým vozíkem.

Lokalita: Colostrai
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 78 km
Poloha
Hotel Club Colostrai se nachází v jihovýchodní části Sardinie, 25 km od letoviska Costa Rei a 11 km od městečka
Muravera, v krásné udržované zahradě s citrusovými plody, jen pár kroků
od půvabné dlouhé pláže s jemným
pískem.
Vybavení
Součástí hotelu Colostrai je recepce,
tv sál, restaurace, bar, sladkovodní bazén s brouzdalištěm pro děti vybaven
slunečníky a lehátky, obchod s místními produkty a suvenýry, půjčovna aut,
motorek a kol, parkoviště.
Ubytování
Hotelový komplex disponuje celkem
148 pokoji rozdělenými do typologie
CLASSIC. K dispozici je 6 dvoulůžkových pokojů s výhledem na moře,
na vyžádání a za poplatek.
Některé pokoje se nacházejí v hlavní
budově a nemají ani terasu ani balkon, většina pokojů je však rozmístěna
v domcích v zahradě. Příjemně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
až 2 přistýlek, jsou vybavené fénem,
klimatizací, tv, mini ledničkou, telefonem, trezorem.
Hotel dále disponuje dvoulůžkovými
pokoji pro tělesně postižené a speciálně upraveným přístupem na pláž.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Stravování formou ALL INCLUSIVE zahrnuje: plnou penzi formou bufetu
včetně nápojů (místní rozlévané pivo,
víno, voda – pouze k obědu a k večeři), nealko nápoje čepované z post mixu
během celého dne. Možnost pozdní
snídaně na baru a lehké svačiny v odpoledních hodinách. HARD ALL INCLUSIVE za příplatek zahrnuje navíc: místní
víno, pivo a místní italské lihoviny – mirto, limoncello, apod., long drinks, americká káva a čaj, kopečková zmrzlina.
Pro děti
Oddělená část sladkovodního bazénu
(brouzdaliště), dětský koutek, miniklub
a juniorklub, celodenní animační programy.
Sport a animace
Bazén se sladkou vodou vybavený lehátky, slunečníky a s vyhrazenou částí pro
děti, 2 kurty na bocce, 1 tenisový kurt
s umělou trávou, 1 tenisový kurt s osvětlením (za příplatek), plážový tenis, beach
volejbal, ping pong, stolní tenis.
Pláž
Dlouhá široká pláž s jemným, světlým
pískem a plážovým servisem (slunečník a 2 lehátka na pokoj, kromě 1.řady
zdarma). Na pláži se nachází bar, sprchy a toalety.
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HOTEL CLUB SPIAGGE SAN PIETRO ****

Lokalita: San Pietro
Vzdálenost od moře: 300 m
Vzdálenost od letiště: 61 km
Poloha
Komplex se nachází na jihovýchodním
pobřeží Sardinie, v oblasti s okouzlující krajinou, křišťálově čistým mořem
a dlouhými písečnými plážemi.
Vybavení
Moderní hotelový komplex, postavený
v typickém středomořském stylu, který se vyznačuje pastelovými barvami
a harmonickými oblouky. Hotel disponuje halou s recepcí, barem a restaurací, dvěma bazény vybavenými lehátky a slunečníky, butikem s trafikou,
divadlem a venkovním nehlídaným
parkovištěm. Wi-Fi zdarma na recepci
i na terase.
Ubytování
Hostům je k dispozici 114 elegantně
a prakticky zařízených pokojů, které
jsou umístěny v přízemí a disponují
teráskou, nebo v prvním patře s balkónem. Všechny pokoje jsou vybaveny
klimatizací, TV/Sat, telefonem, minibarem, trezorem, koupelnou se sprchovým koutem a fénem. K dispozici jsou
pokoje CLASSIC, prostornější FAMILY
a na vyžádání JUNIOR SUITE.
Stravování
Možnost polopenze s nápoji nebo all
inclusive, za příplatek hard all inclusive:
POLOPENZE S NÁPOJI: zahrnuje sní-
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SANT ELMO BEACH HOTEL ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
dani a večeři formou bufetu včetně nápojů během večeře
ALL INCLUSIVE: zahrnuje plnou penzi
formou bufetu včetně nápojů pouze
v době oběda a večeře, Nealkoholické
nápoje z postmixu k dispozici po celý
den, snack.
Za příplatek je možný HARD ALL INCLUSIVE: zahrnuje stolní víno, čepované pivo, nealkoholické nápoje
z postmixu, místní vybrané likéry, long
drinks, americkou kávu, čaj a kopečkovou zmrzlinu.
Pro děti
Dětem je k dispozici dětský bazén vybavený lehátky a slunečníky, mini klub
a junior klub, včetně zábavy a sportovních aktivit.
Sport a animace
Hotel disponuje bazénem se soláriem,
dvěma tenisovými kurty a fotbalovým
hřištěm s možností nočního osvětlení
(za příplatek). Animace v italském jazyce zahrnují bohatý denní a noční program, sportovní aktivity.
Pláž
Písečná pláž se nachází 300 m od centrální budovy, jedná se o dlouhou pláž
s jemným pískem chráněnou eukalypty a kaktusy. Lehátka a slunečníky jsou
od 3. řady zdarma.

Lokalita: Sant Elmo
Vzdálenost od moře: 450 m
Vzdálenost od letiště: 65 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Poloha
Oblast Sant Elmo je vyhledávaná pro
blízkost oblíbeného letoviska Costa Rei
(4 km) s rozšířenými možnostmi sportovního vyžití či nákupů a s nočním
životem, a živého tradičního městečka
Villasimius (14 km).

Stravování
Plná penze s nápoji:
Snídaně, oběd i večeře formou bufetu
– k hlavním jídlům v ceně voda a místní víno servírované v karafě. V okrajových termínech je k dispozici stravování formou all inclusive.

Vybavení
Moderní klubový hotel se skládá z nízké hlavní budovy a řadových vilek rozmístěných v zahradě. Nachází se zde
non stop recepce, restaurace, butik,
u bazénu s lehátky a slunečníky je bar.
Wi-Fi v hale zdarma.

Pro děti
Dětské hřiště s altánem.

Ubytování
Hotel disponuje celkem 175 pokoji,
které jsou vybaveny klimatizací, TV/
Sat, telefonem, minibarem a trezorem,
v koupelně je sprcha a fén. Každý pokoj má předzahrádku či terásku s posezením.
STANDARD pokoje v řadových domcích
vybavené manželskou postelí, některé
s možností přistýlky, jsou umístěny převážně v přízemí se vstupem na terasu
či předzahrádku se stolkem a 2 lehátky.
Max. obsazenost 3 dospělí. FAMILY pokoje situované většinou v blízkosti hlavní
budovy mají navíc vestavěné otevřené
patro s dalšími 2 lůžky. Max. obsazenost
2 dospělí + 2 děti do 16 let + INF
Na vyžádání 8 pokojů pro hendikepované.

Sport a animace
Animační programy pro děti i dospělé
zahrnují: piano bar 3× týdně, večerní
programy, kolektivní výuka a turnaje – fotbal, bocce, ping pong, volejbal
a košíková.
Pláž
Hotel se nachází v blízkosti útesu s písečnou zátokou. Pláž s pozvolným
vstupem do moře a průzračnou tyrkysovou vodou je snadno dosažitelná
pěší procházkou (450 m). V relativně
blízkém okolí se nachází ještě několik
dalších nádherných písečných pláží.
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VOI TANKA RESORT ****

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 50 km
Poloha
VOI Tanka Resort je poměrně rozsáhlý prázdninový resort, nacházející se
na jihovýchodním pobřeží, pouhý 1 km
od městečka Villasimius, přímo u písečné pláže Simius.
Vybavení
Nonstop recepce, 4 restaurace (1 pro
děti), pizzerie a 5 barů. 2 bazény se
slunečníky a lehátky, nákupní zóna,
amfiteátr a divadlo, komplexní sportovní zázemí – součástí resortu je 18ti
jamkové golfové hřiště. Wi-Fi připojení
zdarma na recepci, u bazénu, v centrálním baru a na pláži.
Ubytování
Resort poskytuje ubytování v 870 pokojích, apartmánech a bungalovech,
které jsou rozmístěné v různých částech areálu. Součástí všech pokojů je:
koupelna se sprchou a WC, klimatizace, TV-SAT, fén, telefon, minibar, trezor.
Většina pokojů má pátio, balkon nebo
terasu s posezením. Pokoje DOMUS
jsou umístěny ve třech dvoupatrových
budovách s výtahem, asi 400 metrů
od moře v klidné a soukromé části resortu. Maximální obsazenost 4 osoby.
Pokoje obsazené jednou osobou jsou
na vyžádání, za příplatek.
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GARDEN BEACH ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Polopenze s nápoji (stolní víno, voda, točené pivo), snídaně formou bufetu, večeře servírovaná s výběrem ze 3 menu.
Za příplatek plná penze s nápoji.
Pro děti
Dětský bazén, dětské hřiště. Dětský
klub (zdarma).
Sport a animace
Večery v amfiteátru s kabaretem. Je
zde 1 fotbalové hřiště s umělou trávou,
2 bowlingové dráhy, 1 víceúčelové hřiště na basketbal/volejbal, 9jamkový
mini golf, plážový volejbal a plážový
tenis, lukostřelba, stolní tenis. Skupinové kurzy windsurfingu, jízdy na katamaránu a plachtění. Za poplatek:
tenisové kurty, posilovna, kurzy ježdění na koni, potápění, plachtění, jízdní
kola, wellness Spa centrum.
Pláž
Dlouhá a široká pláž Simius s jemným
bílým pískem s pozvolným vstupem
do moře ležící přímo u resortu je považována za jednu z nejkrásnějších
v celé Itálii a je vyhrazena pro hotelové
hosty. Je vybavena altánem, slunečníky a lehátky (za poplatek). Osušky jsou
k dispozici za poplatek.

Lokalita: Castiadas
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 60 km
Poloha
Nedávno postavený hotel se nachází v klidné části jihovýchodní Sardinie,
u bílé písečné pláže 6 km od letoviska
Costa Rei. Cca 400 metrů od hotelu
je autobusová zastávka, na níž staví
v hlavní sezóně několikrát denně autobus do Costa Rei.
Vybavení
K dispozici je vstupní hala s non stop recepcí a úschovnou, TV místnost, 2 restaurace a 2 bary – americký a plážový,
Business Lounge s internetem zdarma.
V zahradě je velký sladkovodní bazén
(2000 m2) a terasa na slunění s lehátky,
slunečníky a osuškami zdarma, dětský
bazén, amfiteátr se 400 místy.
Ubytování
Hotel disponuje 104 menšími pokoji
v přízemních řadových domcích, které
jsou z velké části zařízeny v sardinském
stylu, 10 nových pokojů nad restaurací je
zařízeno moderně. Všechny pokoje mají
klimatizaci s centrální regulací, koupelnu se sprchou a fénem, TV/Sat, telefon,
minibar, trezor a terásku s posezením
(stolek a 2 křesílka), Wi-Fi zdarma. Ubytování v pokojích CLASSIC či PRESTIGE,
které se nacházejí blíže k moři a mají navíc v ceně župany, přezůvky, talíř ovoce
na přivítanou při příjezdu a dvě 0,5 l lahve vody na den na pláži, plážová taška,
podvečerní úklid.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Polopenze: Snídaně formou bufetu
a večeře. Plná penze (obědy v hl. restauraci) za příplatek.
LA BAHIA: hlavní restaurace nabízí
stravování formou bohatého bufetu.
SUNSET LOUNGE: restaurace umístěná v charakteristickém dřevěném pavilonu s vysoce sugestivní atmosférou
servíruje večeře při svíčkách jen pár
kroků u moře.
Pro děti
V zahradě je dětský bazén. Kojenecký
koutek Biberoneria (0–3 roky)- plně
vybavená kuchyňka, která je k dispozici
po celý den, rodiče zde najdou vše pro
přípravu dětských pokrmů.
Sport a animace
Klubová karta zahrnuje plážový servis
(1 slunečník a 2 lehátka/pokoj, plážové
osušky s každodenní výměnou), vstup
do bazénů, kolektivní aktivity.
Pláž
Krásná dlouhá pláž s bílým pískem
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky
od 2. řady zdarma.
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HOTEL LE ZAGARE ****

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 1 km
Vzdálenost od letiště: 60 km
Poloha
Hotelový komplex Le Zagare se nachází v klidné oblasti, cca 1km od krásné pláže Campus, se kterou je spojen
kyvadlovou dopravou. Bujná zeleň obklopuje společné prostory, hotelové
náměstí, bazén i hotelový bar. Centrum městečka Villasimius s nákupními
možnostmi, bary a restauracemi, večerními trhy a zábavou je cca 3 km.
Vybavení
Hostům je k dispozici recepce, restaurace, piano bar, TV místnost, zahrada
s bazénem a sluneční terasou s lehátky, soukromé parkoviště. Wi-Fi zdarma
ve společných prostorách.
Za poplatek: pokojová služba 24 h
denně, prádelna. Malé zvíře na vyžádání, za poplatek.
Ubytování
Hotel situovaný v krásné zahradě se
skládá z hlavní budovy, kde jsou společné prostory a ze šesti jednopatrových vilek s hotelovými pokoji. Celkem
nabízí 54 zrekonstruovaných a vkusně zařízených pokojů CLASSIC pro
2–4 osoby (od 20 do 40 m2), všechny
s balkonem nebo terasou.
Na vyžádání bezbariérové pokoje pro
hendikepované.
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CALA CATERINA ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Snídaně formou bufetu. Polopenze
a plná penze možná za příplatek v hlavní sezóně, obědy formou bufetu, večeře - předkrmy, saláty a zákusky formou
bufetu, hlavní jídlo je servírované.
Pro děti
Dětské hřiště, celodenní miniklub,
sportovní aktivity. Speciální menu pro
malé hosty na oběd a večeři s možností využití vyhrazeného prostoru
a asistence animátorů.
Sport a animace
Animační program – denní a večerní
zábavní aktivity, hry, turnaje, piano bar,
stejně jako sportovní aktivity, skupinové kurzy vodního aerobiku a plavání,
stolní tenis.
Za poplatek: lodní výlety s obědem
k nejkrásnějším zátokám, golfové hřiště, horská kola, vodní sporty na pláži
(kánoe, windsurfing), kurzy potápění.
Pláž
K hotelu patří široká pláž Campus Beach s jemným bílým pískem ležící cca
1 km od hotelu. V ceně plážový servis
– lehátka a slunečníky výhradně pro
hotelové hosty. Na pláži je k dispozici
bar, sprchové kouty a toalety.

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 56 km
Poloha
Útulný hotel s romantickou atmosférou je situovaný v jednom z nejkrásnějších zákoutí jihovýchodní Sardinie,
5 km od živého městečka Villasimius
a cca 2,5 km od turistického přístavu
Porto Giunco. Nachází se téměř na samotě, v klidné oáze, obklopen zelení
a křišťálově modrým mořem.
Vybavení
Komfortní hotel je postavený a vybavený
v tradičním středomořském stylu s kolonádami a celý areál perfektně ladí s okolním přírodním prostředím. Hostům je
k dispozici prostorná vstupní hala s recepcí, bar s terasou s výhledem na bazén a do zahrady, elegantní restaurace
s místní i mezinárodní kuchyní, výtah,
nehlídané parkoviště. Wi-fi ve společných prostorách i na pokojích zdarma.
Ubytování
Hotel disponuje 48 pokoji o rozloze
25–30 m2, situovanými v přízemí (s patiem) nebo v prvním patře (s balkonem).
Pokoje s klimatizací jsou vkusně a účelně zařízeny ve středomořském stylu,
v elegantních pastelových odstínech,
s malovaným dřevěným nábytkem
a mramorovými stoly. Všechny mají
koupelnu s vanou či sprchovým koutem a jsou vybaveny TV/Sat (v některých pokojích umístěna v zavírací skříni),
telefonem, minibarem a trezorem.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Hotel nabízí pokoje typu CLASSIC,
které jsou orientované směrem do zahrady. S balkonem nebo v přízemí
s malou terasou s trávníkem, či kategorie PRESTIGE orientované směrem
k moři, za poplatek možné ubytování
v prostorných SUITE.
Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek
polopenze – večeře servírované s výběrem z gourmet menu.
Za příplatek na místě lze dokoupit lehký oběd v baru. Možnost bezlepkové
diety.
Pro děti
Postýlka pro dítě do 3 let včetně stravy
zdarma. Nutno vyžádat předem.
Sport a animace
Na recepci hotelu – horská kola, půjčení auta, skútru – za poplatek.
Pláž
Nádherná písečná pláž Cala Caterina v malé zátoce lemované žulovými
skalisky asi 100 m od hotelu navazuje
na hotelovou zahradu. Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma.
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HOTEL CORMORAN ****
Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 54 km
Poloha
Hotel se nachází v klidné oblasti na jihu
Sardinie, v zahradě přímo na písečné
pláži Campus u mysu Capo Carbonara,
asi 10 min jízdy (3 km) od autentického
a živého městečka Villasimius s množstvím restaurací, obchůdků, denních
i večerních programů.
Vybavení
Hotelový a rezidenční komplex se skládá z 5 nezávislých budov v udržované
zahradě u pláže. Klientům je k dispozici recepce, restaurace, plážový a americký bar, piano bar, butik, fotografické
studio, kongresový sál, kamerou hlídané parkoviště. Dva dětské kluby, denní
i večerní animační programy, ordinace
lékaře, baby-sitting.
Ubytování
Hotel disponuje celkem 70 pokoji,
které jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, fénem, klimatizací
s individuální regulací, minibarem, telefonem, trezorem, TV/Sat (možnost

TRE LUNE RESORT ****

placených kanálů), s balkonem v 1. patře nebo s terasou v přízemí. Kategorie
CLASSIC, DELUXE a prostornější SUITE
se liší zejména umístěním a výhledem.
Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek
polopenze či plná penze. Obědy a večeře servírované výběrem z menu, v hl.
sezóně také formou bufetu na terase
u bazénu (změna vyhrazena).
Sport a animace
2 sladkovodní bazény z toho 1 pro
děti, tenisový kurt, 2x bocce (osvětlení
za poplatek), ping pong, plážový volejbal a plážový tenis. Denní a večerní animace-sportovní a zábavné programy.
Pláž
Pláž s velmi jemným bílým pískem
a plážovým barem se rozprostírá přímo
před hotelem. Plážový servis v ceně-slunečník a 2 polohovací křesílka (lehátko za poplatek; 1. řada rezervovaná
pro pokoje Superior a Junior Suite).

RESIDENCE CORMORAN ****
Ubytování
Kromě hotelových pokojů je v komplexu 6 vilek a dlouhý patrový řadový
dům, v němž je umístěno 33 apartmánů typu BILO a 10 bungalovů. Všechny
typy ubytování disponují vybavenou
kuchyňkou, klimatizací, telefonem,
digitálním rádiem a televizí, trezorem,
designovou koupelnou se sprchou.
BILO 4 apartmány se skládají z dvoulůžkové ložnice a obývacího pokoje se
2 rozkládacími lůžky, kuchyňky a tera-

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

sy či balkonu s posezením. Apartmány v přízemí mají terásku s posezením
a výhledem do zahrady, v 1. patře terasu s výhledem na moře. VILA 6 (90 m2):
tvoří ji 5 místností ve 3 úrovních –
2 dvoulůžkové ložnice, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládací
pohovkou pro 2osoby, malá oddělená
kuchyňka, terasa s posezením, 2 koupelny se sprchou a fénem.
Klienti mohou využívat služby hotelu,
ubytování je však bez stravy.

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 150 m
Vzdálenost od letiště: 69 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Poloha
Komorní hotel Tre Lune Resort se
nachází na jižním pobřeží Sardinie,
v blízkosti jedné z nejkrásnějších pláží
ostrova. Písečná pláž Simius je vyhlášená především pro jemný bílý písek
a smaragdově průzračné moře. V blízkosti hotelu se nachází centrum města
Villasimius (přibližně 800 m), které nabízí vše, co od dovolené očekáváte –
restaurace, kavárny, obchůdky, ale také
sportovní vyžití. Místo má taktéž ideální poloho k pořádání archeologických
výletů, lodních výletů i výlety za přírodními památkami.
Vybavení
Hotel nabízí služby recepce, užívání
restaurace v hotelu Altura (cca 30 metrů od hotelu), bazén, Wi-fi připojení
a půjčovnu kol.
Ubytování
Hotel nabízí komfortní ubytování zejména pro páry. Pokoje jsou dekorovány v tradičním Sardinském stylu, většina z nich jsou dvoulůžkové.
STANDARD – dvoulůžkový pokoj
s manželskou postelí, na vyžádání oddělená lůžka s privátní koupelnou
SUPERIOR – třílůžkový pokoj s manželskou postelí a přistýlkou s privátní
koupelnou
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SUITE – prostorné dvoulůžkové pokoje s manželskou postelí a privátní koupelnou
Stravování
Hotel nemá k dispozici vlastní restauraci. V ceně ubytování je bufetová
snídaně v hotelu Altura (cca 30 metrů
od hotelu Tre Lune). Ve stejném hotelu
je také možnost na místě, dokoupení
obědů a večeří výběrem z menu.
Sport a animace
Hotel nabízí za poplatek půjčovnu kol.
V blízkosti hotelu v rámci Villasimius za poplatek: potápěčské centrum,
vodní lyžování, půjčovna šlapadel, lodí,
horských kol a skútrů, jízdárna. Přibližně 2 km je vzdálené vyhlášené 18jamkové golfové hřiště.
Fakultativně: z přístavu ve Villasimiu
vyjíždí výlety na rybářských lodích, nafukovacích člunech i luxusní plachetnici.
Pláž
Resort se nachází cca 150 m od krásné, široké pláže s bílým, jemným pískem. Půjčení plážových osušek v hotelu za poplatek.
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BAIA DI NORA ****

LANTANA RESORT HOTEL ****

Lokalita: Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 38 km
Poloha
Tento luxusní hotel se nachází nejen
na jednom z nejkrásnějších, ale i historicky významných míst jižní Sardinie,
pouhé 2 km od centra městečka Pula,
kam lze vyrazit za nákupy i večerní zábavou. Oblíbený hotel se pyšní svou polohou přímo u křišťálově čistého moře
a nedaleko archeologické zóny Nora.
Vybavení
Hotel svým klientům nabízí služby recepce, vnitřní restauraci s otevřenou
částí, snack bar, barbecue, americký bar,
piano bar. V zahradě u pláže je velký bazén s hydromasážními tryskami s lehátky a slunečníky, bar u bazénu. Pro děti je
připravován večerní animační program,
možnost baby sittingu (na vyžádání
a za poplatek). Wi-Fi připojení v celém
areálu včetně pokojů je zdarma.
Ubytování
Oblíbený hotel tvoří 121 dvoulůžkových pokojů, z nichž 22 má možnost
3. a 4. lůžka.
Všechny pokoje vybaveny klimatizaci
s individuální regulací, TV/Sat, minibarem, Wi-fi, trezorem a telefonem
a mají vlastní balkon, terasu nebo patio s posezením. Čtyřlůžkové pokoje
mohou mít zvýšené mezipatro. Hotel
nabízí pokoje STANDARD (22–33 m²
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podle počtu lůžek, kterými disponují)
pro 2–4 osoby, v přízemí nebo v 1. patře. Možnost výhledu do zahrady či
na fontánu. Dále za poplatek možné
pokoje SUPERIOR či SUITE s panoramatickými výhledy.
Hotel disponuje také pokoji pro hendikepované.
Stravování
Polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře servírovaná formou výběru
z menu + salátový bufet a bufet s dezerty. Možnost dokoupení plné penze
(oběd výběrem z menu).
Pro děti
Pro děti je připraven Mini klub
(6–12 let), který funguje od poloviny
června do poloviny září v italském jazyce. Hlídaní dětí za poplatek. Zdarma
postýlka pro dítě do 3 let (nutno vyžádat předem).
Sport a animace
Hostům je k dispozici zdarma bazén,
posilovna, stolní tenis, pétanque/bocce.
Pláž
Přímo u hotelu se rozprostírá krásná
soukromá pláž s jemným bílým pískem, na které mají klienti zdarma k dispozici plážový servis.

Lokalita: Pula
Vzdálenost od moře: 1,5 km
Vzdálenost od letiště: 39 km
Poloha
Resort se nachází v jižní části Sardinie,
přibližně 1km od centra živého městečka Pula s obchůdky, bary a restauracemi, v pečlivě udržované zahradě, jež je
součástí Asociace parků a zahrad Itálie.
Vybavení
Malebný resort je tvořen menšími patrovými budovami, rozdělen na hotelovou část s pokoji a rezidenční
s apartmány. Všechny prostory jsou
laděny do typického sardinského stylu.
Hostům je k dispozici recepce, restaurace, bar, bazén s částí pro děti, lehátka
a slunečníky, altán v zahradě, nehlídané kryté parkoviště, dětské hřiště, fitness a 9 jamkový putting green. Dále je
k dispozici konferenční sál s 50 místy.
Wi-Fi na pokojích zdarma.
Ubytování
Hotelová část nabízí 25 pokojů typu
STANDARD, SUPERIOR a FAMILY,
umístěných v přízemí s patiem (7 m2)
nebo v patře s balkonem či terasou
s posezením. Všechny disponují LCD
TV/Sat, minibarem (náplň za poplatek),
telefonem, trezorem, Wi-fi připojením,
v koupelně je sprcha nebo vana, fén,
ručníky k bazénu (výměna za poplatek).

Letiště CAGLIARI / Elmas
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Stravování
Snídaně formou bufetu. Možnost polopenze za příplatek (snídaně formou
bufetu, večeře servírovaná, výběr
z menu). Restaurace je zaměřená především na domácí sardinskou kuchyni,
jež využívá nejčerstvější místní suroviny. Na vyžádání možnost bezlepkové diety, dětské stravy, vegeteriánské
nebo veganské menu.
Pro děti
Bazén s částí pro děti, dětské hřiště,
vodní hrátky pro děti od 3 do 10 let
(červenec, srpen).
Sport a animace
K dispozici jsou klientům v červenci a srpnu (změna vyhrazena) zdarma
3× týdně kolektivní lekce Pilates, vodní
gymnastiky, putting green v areálu hotelu.
Pláž
Pláž Nora je vzdálena cca 1500 m, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
Kyvadlová doprava na pláž je v hlavní
sezóně zajištěna v předem stanovených hodinách, zdarma. Na pláži je bar
s toaletami.
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FLAMINGO RESORT ****

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 42 km
Poloha
Hotelový areál zasazený do rozlehlé zahrady pod korunami eukalyptů,
se nachází v klidné lokalitě na jihu
Sardinie přímo u privátní bílé písečné pláže. Celá oblast nabízí nejenom
nejkrásnější pláže z celého ostrova,
ale také možnost poznávání historických zajímavostí, např. v blízkém
živém městečku Pula (vzdáleném cca
5 km), či při návštěvě archeologické
lokality Nora.
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COSTA DEI FIORI ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
dále pokoje SUPERIOR a prostorné
SUITE v přilehlých vilách, které jsou
nově zrekonstruované a disponují hydromasážní vanou, umístěnou
zpravidla na terase.
Stravování
Polopenze: jednoduché snídaně formou bufetu, večeře servírované výběrem z menu (výběr z 4–5 jídel/chod),
přílohový bufet.
Možnost bezlepkové diety, na vyžádání i vegetariánská strava.

Vybavení
Komplex se skládá z hlavní budovy
a dalších 10 vil. Nabízí 3 restaurace,
bar, piano bar, bazén s nádherným výhledem na moře s lehátky a slunečníky, dětský bazén, vybavené venkovní
dětské hřiště a dětský koutek u hlavní
budovy, TV místnost, konferenční sál,
butik, divadlo v parku.
Wi-Fi je na recepci zdarma a dále v pokojích kategorie Executive a Superior.

Sport a animace
Tenisový kurt (za poplatek), fitness
(za poplatek), v období pol. června – pol. září fungují animační programy pro děti i dospělé, mini klub,
aquagymnastika a zumba fitness v bazénu nebo v moři, vodní pólo, skupinové tance v bazénu, minigolf, ping
pong, hřiště na plážový volejbal, hry
a kolektivní sporty.

Ubytování
Všech 180 pokojů je vybaveno klimatizací s centrální regulací, telefonem,
fénem, TV/Sat, minibarem, balkonem
či terasou (I Nidi). Pokoje jsou umístěny v přízemí či v 1. patře. Nabízí ubytování v pokojích STANDARD, které
se nachází zejména v hlavní budově,

Pláž
Široká soukromá pláž s jemným bílým
pískem a pozvolným vstupem do vody
je přímo před hotelem, na pláži je stinná
zóna s rákosovou střechou a s polohovacími křesílky zdarma. Klasická lehátka a slunečníky za poplatek, zapůjčení
plážové osušky také za poplatek.

Lokalita: Santa Margerita di Pula
Vzdálenost od moře: 220 m
Vzdálenost od letiště: 40 km
Poloha
Hotel leží v rekreační oblasti Santa Margherita di Pula na jihozápadě Sardinie.
Architektonicky zajímavý, ve stylu starého hradu postavený hotel se nachází
ve velmi klidném prostředí. Je obklopen zeleným parkem s 500 druhy rostlin včetně tropických palem, kvetoucích keřů a pinií a s výhledem na moře
a skládá se z několika jednopatrových
budov postavených v polokruhu.
Vybavení
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, bar, bazén s hydromasáží pro dospělé a brouzdaliště
pro děti v zahradě před hotelem, druhý
bazén s panoramatickým výhledem
přímo u moře, všechny jsou se slanou
vodou. Wi-Fi ve společných prostorách zdarma.
Ubytování
Hotel disponuje 82 pokoji s individuální
klimatizací, které jsou zařízené v sardinském stylu a vybavené TV-sat, minibarem, trezorem, telefonem, koupelnou většinou se sprchou, fénem. Nabízí
ubytování v pokojích BOUGANVILLEA
CLASSIC – dvoulůžková ložnice s opticky (některé i dveřmi) oddělenou denní částí s možností 3. lůžka, ev. 4. lůžka
(pro dítě) pouze na vyžádání. Terasa
nebo patio (společné vždy pro 4 poko-
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je) s výhledem do parku, některé na bazén. Za příplatek kategorie IBISCUS SUPERIOR, či prostornější SUITE s privátní
terasou a hydromasážní vanou.
Stravování
Ubytování se snídaní formou bufetu, polopenze za příplatek. Bistro bar
nabízí výběr teplých i studených jídel
po celý den.
Sport a animace
Za poplatek tenis, externí půjčovna kol
a skútrů, loděk a potápěčské centrum.
Golf: 27 jamkové hřiště Is Molas 3 km
od hotelu.
Pláž
V hotelové zahradě hned u moře je
panoramatický bazén s mořskou vodou s opalovací terasou, lehátky a slunečníky zdarma (osušky za poplatek).
Hotel nemá soukromou písečnou
pláž – je zajištěna kyvadlová doprava
na některou z nejkrásnějších sardinských pláží v oblasti Chia (za poplatek), nejbližší je pláž Nora u městečka
Pula. Další nádherné pláže jsou snadno dosažitelné autem ve vzdálenosti
do 20 km od hotelu.
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FORTE VILLAGE RESORT – HOTEL BOUGANVILLE ****

IS MORUS RELAIS ****

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 45 km

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 46 km

Poloha
Resort Forte Village se nachází v jižní
části Sardinie cca 45 km od hlavního
města Cagliari. Nejbližším městem, kam
je možno vyrazit za nákupy a restauracemi, je městečko Pula vzdálené 10 km.
Vybavení
Tento luxusní resort se rozkládá přímo u moře, na 47 hektarech dokonale
udržovaných zahrad a pozemků. V samotném srdci překrásné středomořské
zahrady se mezi dvěma hlavními bazény rozprostírá HOTEL BOUGANVILLE,
zaměřený především na rodiny s dětmi.
Rodiče jistě ocení možnost oddělených
pokojů a pro nejmenší děti je zde vybudován bazén s veškerým vybavením.
Klientům je k dispozici hlavní recepce,
v hlavní sezóně 21 otevřených restaurací a 14 barů, 10 bazénů, okouzlující
náměstí s luxusními butiky, wellness
centrum, lékař, směnárna. Pro děti
do 12 let mini klub, bohaté sportovní
zázemí a výběr profesionálních sportovních klubů pro mládež i dospělé.
Ubytování
Všechny bungalovy jsou nově zrekonstruované, zařízené v elegantním,
uvolněném stylu a mají vlastní patio
s výhledem do okolní zeleně. Některé bungalowy mohou být propojené
(na vyžádání). Pokoje jsou vybaveny
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klimatizací, telefonem, LCD TV/Sat,
minibarem a trezorem, koupelnou se
sprchou nebo vanou. Nabízí kategorie
DELUXE BUNGALOW a DELUXE FAMILY BUNGALOW.
Stravování
Polopenze: snídaně podávány bufetovým způsobem na terase restaurace
TERAZZA OASIS, večeře v restauraci
La Pineta nebo Forte Grill, s rezervací
i v restauracích Sardinian či Brasilian
(bez nápojů v ceně).
Pro děti
Mini klub pro děti od 2 do 12 let, pro děti
do 2 let za hodinový poplatek Nursery.
Westernové náměstí tvořené 9 zmenšeninami domů kolem fontány.
Všem dětem je k dispozici vodní park
a dětský bazén v hotelu Bouganville.
Sport a animace
Klientům hotelu jsou vyhrazeny 2 bazény. V nabídce resortu je k dispozici
několik akademií – profesionální (nejen) sportovní školy vedené hvězdami
světového sportu a top instruktory, nabízející profesionální trénink a zábavu.
Pláž
Písečná pláž s bílým pískem přímo u komplexu, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

Poloha
Romantický hotelový areál rozkládající se na ploše 70 000 m², vhodný pro
klidnou dovolenou, leží přímo u menší
bílé písečné a skalisky lemované pláže.
Hotel obklopený krásnou udržovanou
zahradou se vzrostlými stromy nabízí soukromí. Leží v klidné oblasti cca
10 km od městečka Pula.
Vybavení
Tradiční hotel v koloniálním stylu se
skládá z centrální budovy a přízemních
vilek, ponořených do rozlehlé zahrady. V areálu je velký bazén se sladkou
vodou vybavený lehátky a slunečníky,
restaurace s venkovním posezením přímo u pláže, další restaurace v budově,
večerní piano bar, večerní kuřácký salonek, prádelna, mini klub pro děti, parkoviště. Wi-Fi k dispozici na pokojích
a v prostorách hlavní budovy zdarma.
Ubytování
Hotel nabízí celkem 42 pokojů v hlavní budově a 16 pokojů junior suite,
nacházejících se v 8 vilkách rozmístěných v zahradě (na vyžádání ještě
dalších 7 samostatných různě velkých
vilek bez kuchyně, až pro 7 osob).
Všechny jsou vybaveny klimatizací, TV/Sat, minibarem, trezorem
a telefonem. Kategorie STANDARD
se liší směrem do parku, či k moři,
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za příplatek možnost pokoje DELUXE
a JUNIOR SUITE. Na vyžádání možnost propojených pokojů.
Stravování
Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení polopenze či plné penze. LA TERRAZZA: hlavní restaurace
s panoramatickým výhledem na moře
a park je částečně kryta pod oblouky
rozšířené dřevěné verandy.
Pro děti
Mini klub, Baby sitting na vyžádání,
za poplatek.
Sport a animace
Tenisový kurt, půjčovna kol za poplatek. V blízkosti hotelu jsou dále možnosti potápění a vodních sportů.
Wellness & beauty
Přímo na pláži disponuje hotel nově
otevřeným a jedinečným SPA centrem s nádherným výhledem na moře.
Jsou zde k dispozici venkovní hydromasážní vany, turecké lázně, masáže
(za poplatek).
Pláž
Soukromá pláž s jemným bílým pískem přímo před hotelem je roubena
skalisky a je vybavena lehátky a slunečníky zdarma.
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CHIA LAGUNA RESORT – HOTEL VILLAGE ****

Lokalita: Chia
Vzdálenost od moře: 700 m
Vzdálenost od letiště: 58 km
Poloha
Hotel Village je součástí luxusního
komplexu hotelů Chia Laguna Resort,
který se nachází v jednom z nejkouzelnějších míst jižní Sardinie, ponořen
do rozlehlé zahrady plné středomořské vegetace.
Vybavení
Hotel nabízí služby recepce, kongresové centrum, fitness centrum a wellness
centrum, bazén s lehátky a slunečníky,
které jsou k dispozici zdarma v Club
House u bazénu, dětský bazén s asistencí (bazénů je v resortu celkem 5).
Wi-Fi pokrytí v celém resortu (i na pokojích), zdarma.
Ubytování
Celkem hotel Village nabízí 240 nově
zrekonstruovaných a prostorných pokojů, které byly speciálně navrženy
pro rodiny s dětmi. Všechny pokoje
jsou umístěné v „cottage“ – menších
domcích, nikoli ve velké hotelové
budově. Pokoje jsou zařízené v moderním středomořském stylu, všechny mají vlastní koupelnu se sprchou
a v některých pokojích je navíc i vana.
Do vybavení dále patří LCD TV/sat,
minibar, trezor s elektronickým zamykáním, fén a individuálně regulovatelná klimatizace. Hotel nabízí několik
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CHIA LAGUNA RESORT – HOTEL BAIA ****
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kategorií ubytování, od dvoulůžkových pokojů CLASSIC COTTAGE, přes
GARDEN a SUPERIOR až po prostorné FAMILY pokoje. Na vyžádání možnost propojených pokojů.
Stravování
Polopenze: snídaně i večeře formou
bufetu. K večeři je v ceně 1 lahev vody
/ dospělá platící osoba – platí pro restauraci Le Bouganville a La Pergola.
V hotelu se nachází také restaurace
pro děti „Bimbi Restaurant“.
Pro děti
Dětský bazén při mini klubu s dozorem
plavčíků je otevřen.
Sport a animace
Sportovní aktivity zdarma: skupinové
lekce tenisu, malý fotbal, vstup do nového fitness, skupinový běh a další
aktivity gymklubu, animační programy – různé sportovní turnaje, aerobic,
večerní show.
Pláž
Pláž je vzdálena 700 metrů od hotelu. Pláže, které obklopují Chia Laguna Resort jsou jedny z nejkrásnějších
ve Středozemním moři a nabízí podobné scenérie jako pláže na exotické
dovolené.

Lokalita: Chia
Vzdálenost od moře: 700 m
Vzdálenost od letiště: 55 km
Poloha
Hotel Baia je součástí luxusního komplexu hotelů Chia Laguna Resort,
který se nachází v jednom z nejkouzelnějších míst jižní Sardinie, ponořen
do rozlehlé zahrady plné středomořské vegetace, poblíž laguny, kde hnízdí
růžoví plameňáci a podle které je pojmenován celý resort.
Vybavení
Hotel nabízí služby recepce, 7 barů,
9 restaurací, kongresové centrum, fitness centrum (v hotelu Village, vstup
zdarma) a wellness centrum, bazény
s lehátky a slunečníky-nový poloolympijský bazén s částí pro děti, dětský bazén s asistencí. Resort nabízí množství
animačních programů pro děti i pro
dospělé, večerní představení.
Ubytování
77 pokojů hotelu Baia je umístěno
stranou resortu na středomořskou
vegetací porostlém strmějším kopci blíže k moři. Všechny čtyřlůžkové
pokoje mají palandu. Všechny pokoje mají individuální klimatizaci, TV/
SAT, trezor, telefon, koupelnu s vanou
nebo sprchou. Dělí se na kategorie
PRESTIGE PARCO, PRESTIGE LAGUNA, PRESTIGE MARE a prostorné luxusní SUITE. Možnost propojených
pokojů na vyžádání.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. K večeři je v ceně 1 lahev vody/dospělá platící osoba-platí
pouze pro restaurace La Pergola a Le
Bouganville. Resort disponuje několika restauracemi.
Sport a animace
Sportovní aktivity zdarma: skupinové lekce tenisu, minifotbal, skupinový
běh a další aktivity gymklubu, animační
programy-různé sportovní turnaje, aerobic, večerní show.
Pláž
V blízkosti hotelu Baia je pláž Monte Cogoni-jedná se o širokou pláž
s jemným bílým pískem přístupnou
po 60 schodech. Plážové osušky
a plážový servis (slunečník a lehátka)
od 3. řady zdarma. Hosté mohou využívat i druhou pláž „Dune di Campana“,
kde je plážový servis rezervovaný pro
hosty hotelů Laguna a Village. Pláž je
vzdálena 700 metrů od těchto hotelů a hosté mohou využívat pohodlný
elektrický vláček, který jezdí každých
15 min (mimo hl. sezónu je interval
30 min) od hotelu Village.
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LU’ HOTEL RIVIERA ****

Lokalita: Carloforte
Vzdálenost od moře: 1,5 km
Vzdálenost od letiště: 90 km
Poloha
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. V kouzelném historickém centru s uzounkými uličkami,
podloubími a zákoutími lze ochutnat
gastronomické speciality, procházkou
objevovat místní zajímavosti či obdivovat pestrou škálu kotvících lodí a člunů. Křišťálově průzračné moře, okolní
úchvatné mořské jeskyně a bílé nedotčené pláže v nesčetných zátokách
dělají z Carloforte jedinečné místo pro
milovníky moře a Sardinie.
Vybavení
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 podávání snídaní,
společenská místnost s TV, výtah, bezplatné parkoviště. Wi-fi ve všech prostorách zdarma.
Ubytování
Hotel disponuje 43 pokoji typu
CLASSIC, SUPERIOR, DELUXE, JUNIOR
SUITE, SUITE a VILA OLGA.
Součástí všech pokojů je: prostorná
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LU’ HOTEL MALADROXIA ****

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
koupelna se sprchou a WC, LCD
TV/Sat, minibar, klimatizace, telefon,
Wi-fi, trezor, klimatizace/topení, fén,
balkon či terasa.
Stravování
Snídaně se podává v malé jídelně. Polopenze je možná za příplatek. Večeře,
která je součástí polopenze je podávána v útulné, typické restauraci cca
150 m od hotelu Riviera. LOUNGE BAR
– na střešní terase s výhledem na tyrkysové moře, místo, kde si lze vychutnat koktejly a romantickou vyhlídku
na moře a centrum Carloforte.
Sport a animace
Jsou zde ideální podmínky pro cyklistiku, šnorchlování, pěší turistiku a potápění. Velmi často zde probíhají různé
folklórní oslavy, gastronomické akce
a umělecká setkání či hudební koncerty.
Pláž
Všechny kouzelné pláže jsou snadno
dostupné veřejnou dopravou od hotelu či autem. Nejbližší Girin – dvě
menší pláže oddělené skalisky, s bílým
pískem a křišťálovou vodou, chráněné
před větrem a proto jsou vhodné pro
rodiny s dětmi.

Lokalita: Sant’ Antioco
Vzdálenost od moře: 30 m
Vzdálenost od letiště: 100 km
Poloha
Hotel Lu’ Hotel Maladroxia leží na ost
rově Sant’ Antioco ve stejnojmenném
letovisku nedaleko od jedné z nejkrásnějších pláží. Sant’ Antioco je největší
ostrov náležící k Sardinii a má velmi
staré historické a kulturní kořeny, které pocházejí z doby fénické stejně jako
z římské. Území je bohaté na historii
a přírodní skvosty. Promenáda malého
letoviska je plná barů, restaurací a typických obchodů, které jsou nedaleko
pláže s jemným bílým pískem a křišťálového moře.
Vybavení
Součástí hotelu je 24 h recepce, restaurace, American Bar, venkovní bazén s vířivkou, bezplatné parkoviště.
Wi-fi připojení je hostům k dispozici
i na pokojích zdarma.
Ubytování
Hotel disponuje 36 pokoji. Jsou zařízené v mořském stylu, nabízejí veškeré
pohodlí s vysoce kvalitním příslušenstvím a službami pro relaxační dovolenou. Součástí všech typů je: koupelna
se sprchou a WC, klimatizace, telefon,
vysokorychlostní Wi-Fi zdarma, LCD
barevný televizor, trezor a minibar.
Nabízí pokoje CLASSIC, SUPERIOR,
DELUXE a prostornější SUITE. Pokoje
se liší zejména výhledem.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Snídaně nebo polopenze (večeře) je
možná za příplatek. Nápoje nejsou
v ceně stravy. Panoramatická restaurace s výhledem na nádhernou
zátoku Maladroxia nabízí výběr jídel
z místní i mezinárodní kuchyně, s důrazem na výběr kvalitních a čerstvých
produktů.
Sport a animace
Potápění, pronájem lodí, lodní výlety,
kiteboarding, mořský rybolov, šnorchlování, horská turistika i cyklistika,
jízda na koni. Vše za poplatek.
Pláž
Hotel Lu’ Maladroxia má nádherný výhled na místní bílou pláž, jednu z nejkrásnějších na ostrově Sant’ Antioco,
která je vzdálena cca 30 m od hotelu. Další kouzelné pláže zapuštěné
do středomořské květeny jsou dostupné veřejnou dopravou nebo autem.
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HOTEL MARE PINETA ***

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 42 km
Poloha
Tento menší hotel s přátelskou atmosférou se nachází na jižním pobřeží
Sardinie. Je situován na klidném místě,
uprostřed piniového háje na pobřeží
Santa Margherita di Pula, přímo u privátní hotelové písečné pláže.
Vybavení
V hotelu je k dispozici menší bazén s lehátky a slunečníky s výhledem na moře
a restaurace, ve které můžete ochutnat
typické sardinské speciality. Dále můžete využít za poplatek fitness a wellness
centrum sousedního, asi 300 m vzdáleného, hotelu Flamingo Resort, který
patří stejnému majiteli a klienti hotelu
Mare Pineta mohou využívat jeho vybavení a všech jeho služeb včetně animačních programů a dětských klubů.
Wi-Fi je na recepci zdarma.
Ubytování
Pro hosty je k dispozici 64 pokojů
STANDARD pro 2–4 osoby, umístěných v přízemí nebo v 1. patře ve vilkách rozmístěných v příjemném polostínu mezi vzrostlými piniemi. Jsou
vybaveny telefonem, klimatizací s individuální regulací a minibarem.
Stravování
Polopenze – snídaně formou bufetu,
večeře servírované výběrem z menu
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HOTEL CLUB ALTURA ***

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
(1. a 2. chod s přílohou a bufet s dezerty). Obědy jsou nabízeny á la carte
za úhradu přímo v hotelu.
Pro děti
Kromě písčité pláže přímo před hotelem a dětského hřiště mezi vzrostlými
stromy, je možné využít animačních
programů 300 m vzdáleného hotelu
Flamingo Resort.
Sport a animace
Všichni hosté hotelu Mare Pineta mohou využívat vybavení sousedního
hotelu Flamingo Resort – moderními
posilovacími stroji vybavené fitness
a wellness centrum (vše za poplatek).
Wellness & beauty
Wellness centrum a služby vedlejšího hotelu Flamingo Resort za poplatek (sauna, emocionální sprchy,
turecké lázně, vyhřívaný bazén
s hydromasáží).
Pláž
Přímo před hotelem se rozprostírá krásná soukromá pláž s jemným
bílým pískem. Klienti mají zdarma
k dispozici slunečníky a polohovací
křesílka. Za poplatek je možné pronajmout si lehátka na pláži a plážovou osušku u sousedního hotelu Flamingo Resort.

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 150 m
Vzdálenost od letiště: 69 km
Poloha
Hotel Club Altura se nachází v jižní
části Sardinie u dlouhé písečné pláže
Simius, známé především pro jemný bílý písek a smaragdově průzračné
moře. Komplex je obklopen vzrostlou,
rozkvetlou zahradou. V jeho blízkosti
se nachází centrum města Villasimius
(přibližně 800 m).
Vybavení
V centrální části hotelu jsou soustředěny hlavní služby – recepce, trezor na recepci, společenská místnost s TV, bar,
restaurace. K ní přiléhá bazén se sladkou
vodou, lehátky a slunečníky a s částí pro
děti. Součástí komplexu je i univerzální
hřiště na tenis a malou kopanou, supermarket a nehlídané parkoviště. Wi-Fi
zdarma v oblasti recepce a bazénu.
Ubytování
Hotel má celkem 74 prostorných pokojů – nachází se v hlavní budově,
dependance a především v rozlehlé
zahradě. Všechny pokoje jsou zařízené v typickém sardinském stylu a mají
krytou terásku s posezením (některé
pokoje v hlavní budově nemají terasu
ani balkon), klimatizaci, TV/Sat, telefon. Pokoje nemají trezor. Dětská postýlka na vyžádání, za poplatek. Pokoje
se dělí na kategorie CLASSIC a FAMILY,
které jsou prostornější a nabízí ubytování až pro čtyři osoby.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Plná penze s nápoji. Snídaně, oběd
a večeře formou bufetu vč. nápojů
k jídlu.
Pro děti
Tarta klub (3–10 let) a Jek klub
(11–17 let) – kvalifikovaný personál
se stará o bohatý sportovně-zábavný
program (turnaje, kabaret, show v amfiteátru), animace jsou denní i večerní.
Sport a animace
K dispozici jsou v rámci klubové karty:
bazén pro dospělé a děti, víceúčelové
hřiště na fotbal a tenis, kánoe, posilovna, spinning, plážový volejbal a plážový
tenis, stolní tenis, kolektivní kurzy tenisu, potápění, aqua dance, windsurfingu, denní a večerní animační programy
pro děti (v italském jazyce).
Pláž
Komplex se nachází cca 150 m
od krásné, široké pláže s bílým, jemným pískem. Plážový servis – 1 slunečník a 2 lehátka / pokoj v rámci klubové
karty v ceně pobytu. 1. řada za příplatek na místě. Plážové osušky nejsou
k dispozici.
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HOTEL CALA DEI PINI ***

Lokalita: Porto Pino
Vzdálenost od moře: 750 m
Vzdálenost od letiště: 73 km
Poloha
Hotel se nachází v letovisku Porto
Pino v klidné části jihozápadní Sardinie, v blízkosti nedotčeného zálivu di
Palmas. Leží cca 6km od městečka
Santa Anna Arresi, kam jezdí autobus.
Z jedné strany je obklopen borovicovým hájem a z druhé strany lagunou,
původně sloužící k těžbě mořské soli.
Nedaleko hotelu se nachází bary, malé
obchůdky a restaurace/pizzerie.
Vybavení
Snack-bar, restaurace, bazén vhodný
i pro děti, se solární terasou vybavenou lehátky, křesly a stolky. Vybavenost hotelu je přizpůsobena potřebám osob s handicapem. Kongresový
sál s maximální kapacitou 80 osob
s projekční plochou a videoprojektorem. Wi-fi ve společných prostorách
zdarma. Součástí hotelu je zahrada
a parkoviště.
Ubytování
Hotel disponuje 50 pokoji, které jsou
velmi vkusně zařízené stylovým nábytkem. Dvoulůžkový pokoj – koupelna se sprchou a WC, centrální klimatizace, telefon, TV, menší lednička,
trezor a balkon. Možnost až dvou přistýlek. Hotel disponuje také pokoji pro
tělesně postižené osoby.
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HOTEL NEW BARCAVELA ***

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 53 km

Stravování
Snídaně formou bufetu. Polopenze
a plná penze – je možné objednat
za příplatek. Obědy a večeře jsou servírovány, výběr z menu. Hotel disponuje
příjemnou, klimatizovanou restaurací,
která je rozdělena na vnitřní a venkovní
část s výhledem na bazén.

Poloha
Hotel se nachází v piniovém háji na jihu
ostrova, přímo u pláže a jen 400 m
od menšího nákupního centra. V blízkosti naleznete také zastávky linkových
autobusů do cca 13 km vzdáleného
městečka Pula, do hlavního města Cagliari či na pláže Chia.

Pro děti
Malý dětský koutek se skluzavkou
a houpačkou je pro děti k dispozici v zahradě hotelu. Miniclub pro děti
3–12 let za poplatek.

Vybavení
Celý hotelový komplex je vystavěn pod
přírodní střechou tvořenou korunami
borovic, zajišťujících příjemný chládek.
Jedná se o rodinný hotel s několikaletou tradicí. Skládá se z hlavní budovy postavené ve tvaru obrácené lodi,
s recepcí a halou s barem, s restaurací s terasou a výhledem na moře a se
společenskou místností. V pěti menších jednopatrových budovách se nachází 37 pokojů. K dispozici je klientům
velký bazén se sladkou vodou, část bazénu vhodná pro děti. Wi-Fi zdarma
ve společných prostorách.

Sport a animace
Bazén vybaven lehátky a slunečníky.
Tenisové kurty se nacházejí v Sant’ Anna
Arresi. Večerní program dle nabídky.
Další služby
Půjčovna aut, kol.
Pláž
3km dlouhá rozlehlá pláž, pyšnící se
jemným bílým pískem, pozvolným
vstupem do moře a křišťálově čistou vodou, je vzdálená od hotelu cca
750 metrů. Písečné duny se nacházejí
na konci pláže. Hotel zajišťuje dopravu
na pláž hotelovým minibusem za poplatek na místě – obsahuje dopravu,
slunečník a 2 lehátka na den.

Ubytování
Pokoje jsou vkusně a jednoduše zařízeny a vybaveny klimatizací s individuální regulací, TV, některé pokoje s mini
ledničkou. Koupelny se sprchovým
koutem (u starších pokojů s vanou).
Většina pokojů má v přízemí malou
předzahrádku či terásku s posezením, v prvním patře prostorný balkon.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Pokoje jsou rozděleny do kategorií STANDARD a prostornější FAMILY
ROOM. V případě 3. a 4. lůžka se jedná
o přistýlku v podobě rozkládací pohovky či křesla (menších rozměrů).
Stravování
Polopenze.
Snídaně formou jednoduchého bufetu.
Večeře – salátový a ovocný bufet a výběr ze čtyřchodového menu.
Pro děti
Dětské hřiště a lanové centrum u hotelu.
Sport a animace
Hotelový bazén se sladkou vodou s lehátky a slunečníky, na pláži půjčovna
kanoí, šlapadel, surfů (vše mimo hotelové služby a za poplatek). Možnost
potápění v nedalekém potápěčském
centru, z kterého jezdí pro klienty
do hotelu mikrobus.
Pláž
Krásná několikakilometrová pláž
s jemným, světlým pískem a průzračně čistým mořem přímo před hotelem
(přístup po cca 20 schodech) je vybavena slunečníky a lehátky.
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APARTMÁNY REY

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Lokalita: Costa Rei, Muravera
Vzdálenost od moře: 100–400 m
Vzdálenost od letiště: 70 km
Oblíbené apartmány na jihu Sardinie vhodné pro rodiny s dětmi, ale
také skupiny přátel. Leží v blízkosti
živějšího centra letoviska Costa Rei,
jež je ponořeno do panenské středomořské vegetace a pyšní se 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. Jedná se o jednotlivé vilky, řadové nebo
vícegenerační domky (menší domy
o několika bytových jednotkách),
které mohou být přízemní nebo vícepatrové a jsou obklopeny typickou
místní vegetací nebo oleandry. Nabízené apartmány jsou tří typů BILO 4,
TRILO 6 a QUADRILO 8, vybavené jednou nebo dvěma ložnicemi, obývacím
pokojem s rozkládacím dvoulůžkem,
kuchyňským koutem a příslušenstvím.
Apartmány jsou bez stravování. Příznivci aktivního odpočinku mohou
v letovisku Costa Rei využít tenisové
kurty, hřiště na minifotbal, půjčovnu

kol, vodní sporty – např. vodní lyžování, potápění, wind- a kitesurfing,
kánoe, čluny, v blízkosti letoviska je
jízdárna, vše za poplatek, stejně jako
plážový servis. Vyhlášené živé město
Villasimius je vzdáleno 15 km.

ilustrační fotografie

ilustrační fotografie

Lokalita: Arbatax
Vzdálenost od moře: 850 m
Vzdálenost od letiště: 145 km

VILY REI SOLE

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Lokalita: Costa Rei, Muravera
Vzdálenost od moře: 350–500 m
Vzdálenost od letiště: 65 km
Komfortní vily ve středomořském stylu
jsou situovány v komplexu připomínajícím malou vesničku, na jižním pobřeží
Sardinie, v oblasti Piscina Rei. Prostorné a prosvětlené vilky jsou velmi dobře a vkusně vybavené. Všechny mají
krytou terasu vedoucí kolem celé vily,
s posezením a grilem, v zahradě venkovní sprcha a parkovací místo. Nabízené apartmány jsou tří typů VILA 4:
(80 m2), ložnice s manželským lůžkem,
pokoj se 2 lůžky (nebo výjimečně s palandou a možností 3. lůžka), obývací
pokoj s TV/Sat, pohovkou, vybavená
kuchyně (mikrovlnná trouba, myčka
nádobí), 2 koupelny, pračka, prostorná
terasa s venkovním posezením. VILA
6: (120 m2), 2 ložnice s manželským
lůžkem, pokoj se 2 lůžky (nebo výjimečně s palandou a možností 3. lůžka), obývací pokoj s 2 pohovkami, TV/
Sat, vybavenou kuchyní (mikrovlnná
trouba, myčka nádobí), 2 koupelny,
pračka, prostorná terasa s venkovním
posezením. VILA 6 S BAZÉNEM: totožná s VILOU 6, navíc má v ceně privátní
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RESIDENCE BORGO DEGLI ULIVI ***

bazén. Apartmány jsou bez stravování.
Na pláži možnost vodních sportů –
windsurfing, šlapadla, škola potápění;
beachvolejbal. V centru Costa Rei najdete půjčovny sportovního vybavení,
kol, skútrů, turistické centrum, tenisové kurty, vše za poplatek. Nádherné
pláže San Pietro a Cala di Monte Turno
jsou vzdáleny 350–500 m (dle pozice
jednotlivých vil). Díky jemnému písku
a pozvolnému vstupu do moře je koupání vhodné i pro malé děti. Za poplatek lehátka a slunečníky, vodní sporty.
V hlavní sezóně plážový bar. Nejbližší
restaurace a minimarket je vzdálen
cca 400 m, centrum Costa Rei 2,5 km,
vyhlášené turistické letovisko Villasimius 20 km.

Poloha
Apartmány se nachází na východním
pobřeží ostrova v provincii Ogliastra,
jen pár minut od řady krásných pláží,
v klidné lokalitě městečka Arbatax nedaleko přístavu.
Vybavení
V komplexu se nachází 27 apartmánů uspořádaných v půlkruhu kolem
hlavní budovy a bazén s hydromasáží
s lehátky a slunečníky, druhý bazén
u panského domu je k dispozici hostům ubytovaným v apartmánech typu
Trilo Depandance. V hlavní budově je
k dispozici recepce a bar u bazénu.
Dále je k dispozici prádelna, parkoviště, garáž (pro motorky a kola zdarma),
dětské hřiště.
Ubytování
Všechny apartmány jsou elegantně
a příjemně funkčně zařízeny. Disponují koupelnou se sprchou a fénem,
klimatizace s přímou regulací, TV/
SAT, telefon, trezor a Wi-Fi připojení,
prostorná krytá terasa s posezením.
BILO CLASSIC (50 m²), TRILO CLASSIC
(60 m²), TRILO SUPERIOR (60–65 m²),
TRILO DEPANDANCE (70 m²).

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Pro děti
Bazén o celkové ploše 180 m² má oddělenou část pro děti, je otevřen v čase
9–13 a 15:30–19:30 h (děti do 12 let se
smějí koupat s dohledem dospělých).
V zahradě je dětské hřiště s prolézačkami (10–20 h). Denní animace nejsou garantovány celou sezónu.
Sport a animace
Pozice této rezidence je vhodná jako
výchozí bod pro trekking, horolezectví,
jízdu na koni a výletů. V blízkosti tenis
a široké možnosti vodních sportů (jízda
na plachetnici, windsurfing, potápění
a šnorchlování). Možnost zapůjčení
horských kol. Vše za poplatek.
Pláž
Písečná pláž Porto Frailis je vzdálená
pěší procházkou cca 900 m od residence (plážový servis za poplatek),
skalnatější pláž bez plážového servisu Cala Moresca cca 850 m. Asi
1 km od rezidence se nachází píseční
pláž San Gemiliano (bez pláž. servisu), 1,5 km písečná pláž Basaura (pláž.
servis za poplatek). Další krásné pláže
v blízkosti snadno dosažitelné autem –
10 min jízdy je Lido di Orrí s bary a pláž.
servisem.

Stravování
Vlastní. Možnost jednoduché snídaně
v baru (za poplatek).
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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 cenu.

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 upozorní-

te 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.

* Garantujeme cenu zájezdu na Sardinii s odletem z Prahy shodnou
s nejnižší cenou na trhu od cestovních agentur a tour operátorů.

Cestovní pojištění erv evropské v naší nabídce
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

Complex

SARDEGNA TRAVEL

Důležité informace
Aktuální kompletní 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. Katalog Jižní pobřeží
Sardinie se vydává přibližně každé tři
roky a zmíněné informace jsou platné
k datu tisku, veškeré aktuální informace
naleznete 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 podmínky 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 €1–5/den/osoba vč. dětí od 12 let).
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, 120 00 Praha 2
www.sardinie.cz
info@sardinie.cz
Tel: +420 222 320 120

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

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

6)

2 000 000
1 000 000
200 000

18 000

6)

2 000 000
1 000 000
200 000

30 000
10 000

5 000
5 000
30 000
50 000

3)

8 000

5)

80 000
50 000

3)

8 000

5)

evropa

1-5 dní

290 Kč

1-24 dní

490 Kč

6)
1)

6 000 000
3 000 000
200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

30 000
10 000

6)
1)

6 000 000
3 000 000
200 000
2)

5 000
5 000

2)

50 000
50 000

3)

80 000
50 000

3)

16 000

4)

16 000

4)

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) 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.

www.ervpojistovna.cz
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Complex

evropa

Územní rozsah
Léčebné a související výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

Complex Plus

www

.sardinie.
cz

