


Austrian Airlines – lietame s noblesou
Objavujte svet s Austrian Airlines v troch triedach pre dlhé lety 

Business   

Po ničím nerušenom pobyte v jednom zo salónikov Austrian Airlines vám Business trieda   ponúkne pohodlné a technológiami 
nabité sedadlo s možnosťou zmeny polohy sklopnej opierky až do podoby takmer dvojmetrovej postele. Vďaka slúchadlám, 
ktoré tlmia hluk si naši hostia vychutnajú najnovšie zvukové i obrazové relácie či programy v digitálnej kvalite. Počas letu 
náš lietajúci kuchár pripraví pasažierom vynikajúce niekoľkochodové menu z čerstvých surovín, doplnené pestrou paletou 
rakúskych i svetových vín. S typicky rakúskou noblesou ponúkajú aerolínie aj výber z najobľúbenejších viedenských kávových 
špecialít vo svojej „viedenskej kaviarni v oblakoch“. Chýbať nesmú ani slávne kávové chuťovky ako „Melange“ či „Fiaker“. 

Premium Economy

Trieda Premium Economy je typická uvoľnenou atmosférou a je vizuálne oddelená od triedy Economy. Ponúka väčší 
priestor medzi sedadlami a prispôsobené rozstupy. Čerešničkou na torte je nové, priestrannejšie sedadlo, v ktorom sa sedí 
pohodlnejšie. Opierku chrbta možno sklopiť až o 40 stupňov dozadu a odstup 97 cm od ďalších sedadiel poskytuje viac 
priestoru na nohy než trieda Economy. Na cestujúcich čaká na palube teplý uteráčik spolu s nápojom na privítanie a súpravou 
drobných pozorností. Počas letu budú stevardky a stevardi servírovať troj- až štvorchodové menu z ponuky troch jedál. Neskôr, 
v závislosti od dennej doby, ponúknu raňajky alebo niečo malé na zahryznutie. Ďalšou výhodou pre cestujúcich je rozšírená 
preprava batožiny až do 2 × 23 kg pre každého cestujúceho.

Economy

Vďaka ergonomickému sedadlu triedy Economy s jedinečným nastavením polohy na relax bude let mimoriadne pohodlný. 
Počas letu si môžu cestujúci vybrať z dvoch ponúk menu, ktoré pripravil náš cateringový partner DO&CO. V závislosti od 
dennej doby sa krátko pred pristátím podávajú raňajky alebo malé občerstvenie. Pasažieri si tiež môžu vybrať zo širokej 
ponuky studených a teplých nápojov. Navyše, na dlhých trasách majú všetci cestujúci spoločnosti Austrian k dispozícii 
takmer 500 hodín video a audio zábavy.

Vykročte do 
sveta v rytme 
valčíka.
Objavujte najkrajšie miesta sveta 
v trojštvrťovom takte. #FeelsLikeAustrian
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365 DNÍ
D O V O L E N K A  N A  Ú R O V N I

Na slovenskom trhu pôsobí cestovná kancelá-
ria LEONARDO už 22 rokov. Možno sme tu 
neboli prví, nie sme najväčší, na mnohé mies-

ta sveta sme ani nevkročili ako objavitelia, no aj tak 
nás stále rovnako baví napĺňať vaše dovolenkové túžby 
a cestovateľské sny. V poslednej dobe dennodenne 
počúvame o luxusnej dovolenke, luxusnom hoteli, lu-
xusnej leteckej spoločnosti, luxusnej expedícii, luxus-
nom gastronomickom zážitku, akokeby dnes všetko 
súvisiace s cestovaním bolo výlučne luxusné. Takto 
tento prívlastok stratil svoj pôvodný význam a úplne zo-
všednel. Prečo si vlastne všetci myslia, že luxus je jedi-
né, po čom cestujúci, či dovolenkári túžia? Každý z nás 
je predsa iný, pre niekoho znamená luxus vila s privát-
nym bazénom na tropickej pláži, pre iného luxus môže 
byť aj čas strávený s rodinou kdekoľvek na svete v jed-
noduchom hoteli. Od začiatku našej existencie ponúka-
me aj luxusné zájazdy. Neustále sa však snažíme, aby 
tento status označoval len skutočne výnimočné služby.

LEONARDO – DOVOLENKA NA ÚROVNI pre nás stále 
znamená, že sa usilujeme naplniť vaše osobné pred-
stavy o akejkoľvek ceste, či už túžite ležať na pláži 
a užívať si slnečné dni, alebo sa mienite túlať kraji-
nou s itinerárom nabitým od rána do večera. Kladie-
me maxi málny dôraz na to, aby program akéhokoľvek 
pobytu, či zájazdu bol prepracovaný do najmenších de-
tailov, aby ste od odchodu z domu až po návrat mohli 
len dovolenkovať. Vyberáme pre vás len nami navštíve-
né destinácie a overených partnerov ako letecké spo-
ločnosti a hotely, tak aby sme vám vo všetkom vždy 
vedeli spoľahlivo poradiť. Nesnažíme sa vás presved-
čiť na kúpu zájazdu či cesty, ale každý zájazd a cestu 
pripravíme priamo pre vás.

Dlho sme premýšľali, ako by mal náš ďalší katalóg vy-
zerať, čo by mal vlastne obsahovať. Toľko krásnych, 
zaujímavých, či významných miest na svete sme už 
navštívili... A tak nás napadlo pripraviť ho tentokrát cel-
kom inak. Podľa nášho nového katalógu si môžete vy-
brať váš pobyt alebo putovanie nie podľa toho, čo je 
práve „aktuálny hit“,  ale podľa toho, čo zaujíma vás, 
vašu rodinu, čo chcete na dovolenke robiť. A až potom 
si vybrať vhodnú destináciu, či konkrétny hotel. Sme tu 
pre vás, aby sme vám výber vedeli uľahčiť. 

VÁŠ OSOBNÝ 
DOVOLENKOVÝ 
PORADCA

Leonardo
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Viac informácií o naších zájazdoch na tel.: 02 / 635 302 91-3 alebo na www.leonardo.sk
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BAHAMY

150

BARBADOS

152
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KUBA

140

JAMAJKA
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MEXIKO
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ŠPANIELSKO
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MADEIRA
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KOSTARIKA
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MOZAMBIK

106

MADAGASKAR

102

SEYCHELY

82

MAURÍCIUS

86

RÉUNION

104

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

148

 Krásne pláže a úplný relax

 Škoda ležať len na pláži

 Cestujeme s deťmi bez obáv

 Len pre dospelých cestovateľov

 All inclusive dovolenka

 Neznáme pláže sveta

 Hráme golf na úrovni

 Luxusné európske dovolenky
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KRÁSNE 
PLÁŽE
A  Ú P L N Ý  R E L A X

KOH SAMUI
PALAU

VANUATU

MALDIVY

ZANZIBAR

MOZAMBIK MADAGASKAR
BORA BORA

SVÄTÝ TOMÁŠ
A PRINCOV OSTROV

9
DESTINÁCIÍ

S NAJ PLÁŽAMI 
SVETA

V dnešnom uponáhľanom svete, v pl-
nom pracovnom vyťažení a pod stá-
lym stresom je viac ako nevyhnut-

né a prospešné aspoň raz za čas „vypnúť“ 
a len tak pasívne relaxovať. „Ničnerobenie“ 
nie je úplne ideálna dovolenka pre každého, 
ale určite sa odporúča ju vyskúšať. Ideálnym 
miestom pre tento typ luxusnej liečby tela 
i ducha sú krásne exotické pláže, kde v blíz-
kom okolí neexistujú veľké lákadlá na zbytoč-
né rozptýlenie sa. Len tak si od rána do veče-
ra ležať na prázdnej pláži s knižkou a drinkom 
v ruke, raz za čas si zaplávať, šnorchlovať ale-
bo kajakovať v tyrkysovej lagúne, dať si dobrý 
obed a masáž a po večeri sa prejsť pod noč-
nou hviezdnou oblohou. A na druhý deň opäť 
ten istý očistný rituál. Naše odporúčania 
na top miesta, ktoré sú ako stvorené pre ten-
to druh dovolenky, nájdete na nasledovných 
stranách. Nedáte sa nahovoriť?
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VIAC
STRANA

112

VIAC
STRANA

76
VIAC

STRANA

100

ODPORÚČAME

Baros Maldives 5H

Cocoon Maldives 5H

Anantara Dhigu Resort  5H

Diamonds Athuruga 5H

Anantara Veli Resort 5H

Naladhu Private Island 5H

ODPORÚČAME

Anantara Rasananda Koh Phangan Villa Resort & Spa 5H+

Anantara Bo Phut 5H

Anantara Lawana Koh Samui Resort 5H

Bo Phut Resort & Spa 4H+

Santiburi 5H

ODPORÚČAME

Baraza Resort & Spa 5H

Koh Samui
T H A J S K O

Zanzibar
T A N Z Á N I A

Najkrajšie a najdlhšie
západy slnka, 

snehobiele pláže bez ľudí, 
pokoj a súkromie.

Perla Afriky, 
vysnívaný ostrov z príbehov 

tisíc a jednej noci.

Pestrá paleta 
všetkého, na čo si náročný 

cestovateľ spomenie.

Maldivy
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VIAC
STRANA

108
VIAC

STRANA

102

VIAC
STRANA

106

ODPORÚČAME

Constance Tsarabanjina 5H

ODPORÚČAME

Diamonds Mequfi Beach Resort 5H

ODPORÚČAME

Sundy Praia 5H

Sundy Praia
P R I N C O V  O S T R O V

Nosy Be
M A D A G A S K A R

Neobjavená krajina 
s tými najkrajšími plážami 

v Afrike.

Panenská príroda,
opustené pláže a starý 

koloniálny duch.

Dokonalá
exotika na malom

ostrove.

Mequfi
M O Z A M B I K
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VIAC
STRANA

128

VIAC
STRANA

124
VIAC

STRANA

122

ODPORÚČAME

The Havannah Vanuatu 5H

ODPORÚČAME

St. Regis Resort Bora Bora 5H+

Conrad Bora Bora Nui Resort 5H

ODPORÚČAME

Palau Pacific Resort 4H+

Bora Bora
F R A N C Ú Z S K A  P O L Y N É Z I A

Palau
M I K R O N É Z I A

Hovorí sa im aj ostrovy šťastia, 
sú prvé na zozname krajín sveta 

podľa indexu šťastia.

Jedno z mála miest, 
ktoré ešte úplne nepodľahlo

masovému turizmu.

Vulkanické ostrovy 
a mystické atoly, ktoré uchvátia

každého, kto sem zavíta.

Efate
V A N U A T U
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21
LOKALÍT, KDE SA 

LEN NEKÚPE

ŠKODA 
LEŽAŤ
L E N  N A  P L Á Ž I

Pre tých, čo si nevedia na dovolenke 
predstaviť len „ničnerobenie“, a po-
trebujú často alebo aspoň raz za čas 

opustiť svoje plážové lehátko, sme pripra-
vili tipy na exotické destinácie, kde okrem 
výborného hotela na krásnej pláži nájdu aj 
niekoľko možností a lákadiel na strávenie ak-
tívnejšej dovolenky. Či už ide iba o krátky výlet 
do okolia, celodenné spoznávanie a návšteva 
miestnych pamiatok a atrakcií alebo podve-
černý „shopping“, všetko sa to dá zvládnuť 
bez nutnosti sťahovať sa z hotela do hotela. 
Taktiež je takto jednoduchšie zabezpečiť, 
ak cestuje rodina alebo skupinka priateľov, 
že každému sa počas pobytu vyhovie podľa 
jeho osobných preferencií, nálady, či počasia. 

Treba si len správne vybrať lokalitu, ktorá 
spĺňa väčšinu vašich nárokov na dokonalú 
dovolenku. Radi vám poradíme.

BALI

VIETNAM
PHUKET

MALAJZIA
PALAU

FIJI

DUBAJ 
A  ABU DHABI

OMÁN

SRÍ LANKA
SEYCHELY

MAURÍCIUS
RÉUNION

HAVAJ
KUBA

MIAMI

JAMAJKA

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

KOSTARIKA

MEXIKO SV. LUCIA

MOOREA
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VIAC
STRANA

82

VIAC
STRANA

86
VIAC

STRANA

104

ODPORÚČAME

Constance Belle Mare Plage 5H

Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa 5H

Maradiva Villas Resort & Spa 5H

The St. Regis Mauritius Resort 5H

ODPORÚČAME

Constance Ephelia 5H

Carana Beach 4H+

The H Resort Beau Vallon 5H

Constance Lemuria 5H

ODPORÚČAME

Lux* Saint Gilles 5H

Seychely Réunion
Pestrá história, 

zmes jazykov a národností 
robia z ostrova atraktívnu 
dovolenkovú destináciu.

Výnimočná 
kombinácia francúzskeho 

šarmu a tropickej 
živelnosti.

Ďaleko od civilizácie
ležia ostrovy, 

ukrývajúce drahocenné 
poklady.

Maurícius
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VIAC
STRANA

90
VIAC

STRANA

92

VIAC
STRANA

96

ODPORÚČAME

Caesars Palace Bluewaters Dubai 5H

Jumeirah Al Naseem 5H

Jumeirah Zabeel Saray 5H

Rixos The Palm Dubai 5H

ODPORÚČAME

The St. Regis Saadiyat Island Resort 5H

Jumeirah Saadiyat Island Resort 5H

ODPORÚČAME

Al Bustan Palace a Ritz-Carlton 5H+

OmánDubaj
E M I R Á T Y

Hlavné mesto SAE plné kvetov
a zelených záhonov sa okrem iného pýši 

aj slávnym okruhom F1. 

Pevností, hradov 
a ďalších pozoruhodných 

stavieb je v Ománe asi toľko, 
koľko je vo Fínsku jazier.

Luxusné megacentrá, 
najvyšší hotel na svete, nočný život 

a bohaté športové vyžitie.

Abu Dhabi
E M I R Á T Y
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VIAC
STRANA

128

VIAC
STRANA

120
VIAC

STRANA

126

ODPORÚČAME

The St. Regis Bali Resort 5H+

ODPORÚČAME

Hilton Moorea 5H

ODPORÚČAME

Intercontinental Fiji Golf Resort 5H

Moorea
F R A N C Ú Z S K A  P O L Y N É Z I A

Fidži

Ostrov bohov a démonov
s neporušenou prírodou 

a prívetivými domorodcami.

Tropický raj zložený 
z 333 ostrovov a atolov, 

ktorý vyhľadávajú turisti 
z celého sveta.

Pre turistov 
je na ostrove pripravené 
všetko, čo si môžu priať.

Bali
I N D O N É Z I A
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VIAC
STRANA

112
VIAC

STRANA

110

VIAC
STRANA

116

ODPORÚČAME

Anantara Peace Haven 
Tangalle Resort 5H

ODPORÚČAME

Anantara Mui Ne Beach Resort 5H

ODPORÚČAME

Anantara Layan Phuket 5H

Anantara Mai Khao Villas 5H

Phuket
T H A J S K O

Srí Lanka
3260 km pobrežia 

a krásne piesočné pláže 
lemované zelenými 

palmami.

Najobľúbenejší Thajský ostrov 
je dokonalý na relax, zábavu a aj ako 

base camp pre potápanie.

Marco Polo označil 
Srí Lanku, známu aj pod 

názvom Cejlón,
za najkrajší ostrov na svete.

Vietnam
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VIAC
STRANA

142

VIAC
STRANA

138
VIAC

STRANA

154

ODPORÚČAME

Iberostar Varadero 5H

Iberostar Grand Pacard Havana 5H

Iberostar Tainos 4H

Iberostar Playa Alameda 4H+

ODPORÚČAME

Half Moon 5H

Sandals Royal Carribean 5H

Sandals Montego Bay 5H

Iberostar Grand Hotel Rose Hall 5H

ODPORÚČAME

Sandals Regency La Toc 5H

Jamajka Svätá Lucia
Najväčší ostrov 

v Antilách vás láka objavovať 
jeho dávnu históriu, zmyselnú 

kultúru a pestré tradície.

Kúzlo ostrova 
spočíva v úžasnej zmesi 

vysokých hôr,
pralesa, nížin a pláží.

Krajina reggae, konope,
rumu, krásnych pláží 

a kultúrnych i prírodných 
pamiatok.

Kuba
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VIAC
STRANA

162
VIAC

STRANA

158

VIAC
STRANA

147

ODPORÚČAME

Four Seasons Resort Costa Rica 5H+

Casa Chameleon Catalinas 5H

The Westin Golf Resort & Spa 4H+

ODPORÚČAME

Iberostar Grand Bavaro 5H

ODPORÚČAME

Banyan Tree Mayakoba 5H+

Iberostar Grand Hotel Paraíso 5H

One & Only Palmilla 5H

MexikoKostarika

Biele pláže obklopené palmami 
a cukrovou trstinou, veľa slnka 

a celá paleta najrôznejších aktivít.

Jedna 
z najobľúbenejších

turistických destinácií 
sveta.

Karibský štát, 
ktorý opakovane 

získava titul Najzelenšia
krajina na svete.

Dominikánska
republika
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VIAC
STRANA

132

VIAC
STRANA

134
VIAC

STRANA

118

ODPORÚČAME

1 Hotel South 5H

Carillon Miami Welness 4H+

The Miami Beach Edition 5H

Delano 5H

ODPORÚČAME

Halekulani 5H

ODPORÚČAME

St. Regis Langkawi 5H+

Havajské ostrovy
U S A

Langkawi
M A L A J Z I A

Nádherné budovy, nádherní ľudia, 
top služby a pestrý nočný život to je 

najznámejšia pláž Floridy.

Súostrovie 99 ostrovčekov 
zbehlí cestovatelia považujú 

za najkrajšie na svete.

Legendami opradené súostrovie, 
kde sa plnia najtajnejšie sny 

o dokonalej dovolenke.

Miami Beach
U S A

17
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13
VESELÝCH 

DESTINÁCIÍ, KDE 
SA VAŠE DETI 

NEBUDÚ NUDIŤ

CESTUJEME
S DEŤMI
B E Z  O B Á V

PHUKET

DUBAJ  & 
ABU DHABI

OMÁN

SEYCHELY

MAURÍCIUS

KUBA

MIAMI

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

KOSTARIKA
KOH SAMUI

MALDIVY

Pri výbere rodinnej dovolenky veľa ľudí 
pozerá len na to, či ponúkaný hotel 
má stravovanie formou bufetových 

stolov, detský bazén, miniklub a možno i tobo-
gán. Ale to určite nie je všetko, čo pre dokona-
lú dovolenku s deťmi stačí! Okrem základných 
bezpečnostných, hygienických a zdravotných 
rizík, treba brať na zreteľ aj lokálne klimatické 
podmienky, kvalitu a čistotu pláže, vhodnosť 
kúpania sa v mori, prítomnosť lekára v hoteli 
alebo aspoň blízkosť nemocnice. Samozrej-
me atraktivita lokality a okolia pre detského 
dovolenkára je rovnako významný atribút 
spokojnosti. 

A v neposlednom rade treba prihliadať aj 
na vhodnosť leteckého spojenia a miestnych 
transferov. Priame a čo najkratšie sú pre spo-
kojnosť rodín s deťmi najvhodnejšie.
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VIAC
STRANA

82

VIAC
STRANA

76
VIAC

STRANA

86

ODPORÚČAME

Cocoon Maldives 5H

Anantara Dhigu 5H

Diamonds Athuruga 5H

ODPORÚČAME

Constance Ephelia 5H

Constance Lemuria 5H

ODPORÚČAME

Constance Belle Mare Plage 5H

Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa 5H

Maradiva Villas Resort & Spa 5H

The St. Regis Mauritius Resort 5H

Seychely Maurícius
Približne 600 km 

od Indie sa nachádza miesto 
podozrivo pripomínajúce 

raj na zemi.

Leží na juhozápade 
najteplejšieho oceánu sveta, 
more je tam modré rovnako 

ako obloha nad ním.

Ostrovy ukrývajúce 
romantické pláže, krištáľovo 

čistý oceán, či malebné zátoky 
s bielym pieskom.

Maldivy
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VIAC
STRANA

90
VIAC

STRANA

92

VIAC
STRANA

96

ODPORÚČAME

Caesars Palace Bluewaters Dubai 5H

Jumeirah Al Naseem 5H

Rixos The Palm Dubai 5H

ODPORÚČAME

The St. Regis Saadiyat Island Resort 5H

Jumeirah Saadiyat Island Resort 5H

ODPORÚČAME

Al Bustan Palace a Ritz-Carlton 5H+

OmánDubaj
E M I R Á T Y

Milovníci plážovej dovolenky 
si prídu na svoje na najkrajšej pláži 

Emirátov - Saadiyat Island.

Počas jedného dňa tu môžete 
zažiť vyprahnutú púšť, zelené údolie, 

nádherné biele pláže, 
ale ajntypický mestský ruch.

Ťažko sa dá veriť, že na tomto 
mieste bol ešte pomerne nedávno 

len ospalý prístav.

Abu Dhabi
E M I R Á T Y
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VIAC
STRANA

112

VIAC
STRANA

112
VIAC

STRANA

134

ODPORÚČAME

Anantara Layan Phuket 5H

Anantara Mai Khao Villas 5H

ODPORÚČAME

Anantara Bo Phut 5H

Anantara Lawana Koh Samui Resort 5H

Bo Phut Resort & Spa 4H+

Santiburi 5H

ODPORÚČAME

1 Hotel South 5H

Carillon Miami Wellness Resort 4H+

The Miami Beach Edition  5H

Koh Samui
T H A J S K O

Miami Beach
U S A

Je to dokonalé miesto 
pre relaxáciu, ale aj pre milovníkov 

potápania.

Vychutnajte si 
„americkú jazdu“ a nekonečné 

piesočnaté pláže.

Ostrov, teplé more 
a romantické pláže, ktoré patria 

medzi tie najkrajšie na svete.

Phuket
T H A J S K O

21
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VIAC
STRANA

158
VIAC

STRANA

138

VIAC
STRANA

110

ODPORÚČAME

Iberostar Varadero 5H

Iberostar Tainos 4H

ODPORÚČAME

Anantara Peace Haven 5H

ODPORÚČAME

Four Seasons Resort Costa Rica 5H+

The Westin Golf Resort & Spa 4H+

KostarikaKuba
Nielen pláže, ale aj divoká 

džungľa, zelené čajové plantáže, 
majestátne slony, škriekajúce 

opice a pomalé korytnačky.

Krajina ktorá opakovane 
získava titul „najzelenšia 
a najšťastnejšia krajina 

na svete“.

Okrem temperamentnej 
kultúry je lákadlom 

aj akýsi „živý socialistický 
skanzen“.

Srí Lanka
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9
HOTELOV URČENÝCH 

ŠPECIÁLNE PRE
DOSPELÝCH

LEN PRE 
DOSPELÝCH
C E S T O V A T E Ľ O V

V poslednej dobe pribúdajú v zná-
mych turistických lokalitách hotely 
určené len pre dospelých. Priekopní-

kom tohto moderného trendu vyhovieť dospe-
lým párom stráviť romantickú alebo aj „party“ 
dovolenku je Karibik, predovšetkým medziná-
rodná hotelová sieť Sandals. K nej sa postup-
ne pridáva aj sieť Iberostar, ale aj niekoľko 
nezávislých luxusných rezortov na Maldivách. 
Väčšina týchto hotelových komplexov má 
dve nezávislé zóny: tichú, väčšinou bez hud-
by a bez iných zvukov, napr. i bez miešania 
nápojov, a živú s rytmickou hudbou, veselým 
barom a animačnými i športovými aktivitami. 
Na výber je vždy niekoľko druhov reštaurácií 
a barov.

Tieto rezorty sú len pre dospelých nad 18 ro-
kov. Avšak v našej ponuke sú aj hotely, ktoré 
akceptujú aj rodiny so staršími deťmi.

KUBA

JAMAJKA

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

MEXIKO
SV. LUCIA

BAHAMY

BARBADOS

ANTIGUA A BARBUDA

MALDIVY

2424
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VIAC
STRANA

138

VIAC
STRANA

76
VIAC

STRANA

147

ODPORÚČAME

Baros Maldives 5H

Anantara Veli Resort 5H

Naladhu Private Island 5H

ODPORÚČAME

Iberostar Playa Alameda 4H+

ODPORÚČAME

Iberostar Grand Bavaro 5H

Kuba Dominikánska
republika

Najkrajšie a najromantickejšie 
západy slnka, prázdne 

snehobiele pláže, úplný 
pokoj a súkromie.

Prečo si ako cieľ svojej 
dovolenky vybrať práve jednu 

z perál karibského mora?.

Výborne si tu oddýchnete 
pri pohľade na tyrkysovo-modré 

more s pohárikom 
mojita v ruke.

Maldivy
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VIAC
STRANA

152
VIAC

STRANA

142

VIAC
STRANA

150

ODPORÚČAME

Sandals Royal Carribean 5H

Sandals Montego Bay 5H

Iberostar Grand Hotel Rose Hall 5H

ODPORÚČAME

Sandals Emerald Bay 5H

ODPORÚČAME

Sandals Barbados 5H

BarbadosJamajka
Jedna z najluxusnejších 

lokalít planéty, ktorá má punc 
miesta, kde si dovolenku

nemôže dovoliť každý.

Najvýchodnejší ostrov 
Karibiku patrí k miestam, 

na návštevu ktorých 
sa len tak nezabúda.

Krajina reggae, 
konope, rumu, krásnych 

pláží a kultúrnych 
i prírodných zaujímavostí.

Bahamy
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VIAC
STRANA

156

VIAC
STRANA

154
VIAC

STRANA

162

ODPORÚČAME

Sandals Regency La Toc 5H

ODPORÚČAME

Sandals Antigua 5H

ODPORÚČAME

Iberostar Grand Hotel Paraíso 5H

Antigua 
a Barbuda Mexiko

Je to miesto 
pre tých, ktorí hľadajú 
romantickú atmosféru 

a piesočnaté pláže.

Úžasné pláže, 
historické miesta, príjemná 
klíma a v neposlednom rade 

jedinečná kuchyňa.

Až 365 rozmanitých
pláží vyslovene vábi k výletu 

po ostrove.

Svätá Lucia
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9
VÝBORNÝCH

ALL INCLUSIVE
DOVOLENIEK

ALL 
INCLUSIVE
D O V O L E N K A

KUBA

JAMAJKAKOSTARIKA

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

SV. LUCIA

BAHAMY

BARBADOS

ANTIGUA A BARBUDA

MALDIVY

Novodobý fenomén trávenia dovolen-
ky s all inclusive službami je čoraz 
populárnejší a žiadanejší. Prvé all 

inclusive rezorty boli otvorené v Karibiku, 
neskôr sa rozšírili ďalej, typickým príkladom 
je napríklad u nás populárne Turecko. Stále 
sú však destinácie, ktoré tento typ trochu 
konzumnej dovolenky nepreferujú a vôbec to 
ich návštevníkom neprekáža (Thajsko, Viet-
nam, Polynézia). Na nasledovných stranách 
prinášame naše odporúčania na destinácie 
a rezorty, ktoré ponúkajú kvalitné all inclusive 
služby v plnom rozsahu, nielen iba plnú pen-
ziu s postmixovými nápojmi, čo je aktuálnym 
trendom niektorých „skoro all inclusive“ ho-
telov. All inclusive pobyt má nesporne svoje 
výhody a plusom je fakt, že svoje celkové 
plánované náklady na dovolenku máte už vo-
pred skalkulované a počas pobytu sa veľmi 
nezvyšujú.

2828
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VIAC
STRANA

138

VIAC
STRANA

76
VIAC

STRANA

147

ODPORÚČAME

Cocoon Maldives 5H

Diamonds Athuruga 5H

ODPORÚČAME

Iberostar Varadero 5H

Iberostar Tainos 4H

Iberostar Playa Alameda 4H+

ODPORÚČAME

Iberostar Grand Bavaro 5H

Kuba Dominikánska
republika

Približne 600 km 
od Indie sa nachádza miesto 

podozrivo pripomínajúce 
raj na zemi.

Krásne piesočnaté 
pláže, teplé more a kvalitné 

all inclusive hotely.

Na tomto hrdom 
ostrove cukru, rumu, 

tabaku a hudby ste 
vrúcne vítaní.

Maldivy

29
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VIAC
STRANA

152
VIAC

STRANA

154

VIAC
STRANA

158

ODPORÚČAME

Sandals Regency La Toc 5H

ODPORÚČAME

The Westin Golf Resort & Spa 4H+

ODPORÚČAME

Sandals Barbados 5H

BarbadosSvätá Lucia
Krajina opakovane 

získava titul „najzelenšia 
a najšťastnejšia krajina 

na svete“.

Pláže, kde sa palmy 
ohýbajú ponad azúrové 

more a umožňujú 
nerušený relax.

Úžasná zmes 
vysokých hôr vulkanického 

pôvodu, pralesa, 
nížin a pláží.

Kostarika
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VIAC
STRANA

142

VIAC
STRANA

156
VIAC

STRANA

150

ODPORÚČAME

Sandals Antigua 5H

ODPORÚČAME

Sandals Royal Carribean 5H

Sandals Montego Bay 5H

Iberostar Grand Hotel Rose Hall 5H

ODPORÚČAME

Sandals Emerald Bay 5H

Jamajka Bahamy

Až 365 rozmanitých 
pláží vyslovene vábi k výletu 

po ostrove.

Tyrkysové more, príjemne 
subtropické počasie, prívetiví 

domorodci, luxusné hotely 
a výborný miestny rum.

Ostrov s nádhernými 
dlhými piesočnatými plážami 

a širokou ponukou vodných 
športov a zábavy.

Antigua 
a Barbuda

31
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6
NEOBJAVENÝCH

A MASOVÝM 
TURIZMOM 

NEPOŠKVRNENÝCH
PLÁŽI SVETA

NEZNÁME 
PLÁŽE
S V E T A

Patríte medzi scestovaných alebo 
dobrodružnejších ľudí, ktorí majú 
radi krásne tropické pláže, ale „kla-

sické“ exotiky už máte navštívené, resp. sú 
už pre vás nudné? Práve pre vás máme pár 
zaujímavých odporúčaní na „netuctové“ mies-
ta s krásnymi, zatiaľ málo navštevovanými 
plážami. Turizmus je v týchto častiach sveta 
len v začiatkoch alebo nedá sa viac rozvíjať. 
Doprava na dané miesto je komplikovanejšia. 
A výber kvalitného ubytovania je malý. Ale to 
je presne to, čo pravdepodobne hľadáte. 
Málo exponované exotické lokality, kde ešte 
stále dominujú nenarušená divoká príroda, 
pôvodný ráz krajiny, bezprostrední domáci 
obyvatelia a málo turistov. 

Takých miest už nie je na Zemi veľa, ale dajú 
sa nájsť. Poďte sa s nami na ne pozrieť.

PALAU

VANUATU

ZANZIBAR

MOZAMBIK MADAGASKAR

SVÄTÝ TOMÁŠ
A PRINCOV OSTROV

3232
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VIAC
STRANA

106

VIAC
STRANA

108
VIAC

STRANA

102

ODPORÚČAME

Sundy Praia 5H

ODPORÚČAME

Diamonds Mequfi Beach Resort 5H

ODPORÚČAME

Constance Tsarabanjina 5H

Mozambik Nosy Be
M A D A G A S K A R

Prekrásna, takmer panenská príroda 
s množstvom skalnatých strží, vodopádov 

i divokých piesočnatých pláží.

Najkrajšie madagaskarské pláže 
sú práve na týchto malých 

ostrovoch.

Momentálne je to 
ešte jeden z posledných 

plážových rajov 
na zemi.

Svätý Tomáš
a Princov ostrov
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VIAC
STRANA

100
VIAC

STRANA

122

VIAC
STRANA

124

ODPORÚČAME

Palau Pacific Resort 4H+

ODPORÚČAME

The Havannah Vanuatu 5H

ODPORÚČAME

Baraza Resort 5H

Zanzibar
T A N Z Á N I A

Palau
M I K R O N É Z I A

Najobľúbenejšou 
činnosťou miestnych obyvateľov 

je ničnerobenie alebo tanec.

Najväčším lákadlom 
sú nádherné pláže, kde má piesok 

úžasnú bielu farbu a okolo 
rastú kokosové palmy.

Ostrovy ležia 
v rozľahlej lagúne obklopenej 

bariérovým útesom.

Efate
V A N U A T U

3434
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15
LOKALÍT
AJ PRE 

GOLFISTOV

HRÁME 
GOLF
N A  Ú R O V N I

Pre tých, čo „svoj“ golf nedokážu vyne-
chať ani počas dovolenky, resp. práve 
kvôli dobrému golfu cestujú aj do ďa-

lekej exotiky, sme pripravili výber nami ponú-
kaných destinácií a rezortov, ktoré majú svoje 
privátne 18-jamkové golfové ihrisko alebo je 
hneď vedľa hotela. Kombinácia kvalitného 
plážového rezortu s vlastným golfovým ihris-
kom je ideálna pre golfistov a ich spoluces-
tujúcich. Všetci trávia dovolenku viac menej 
spolu a golfoví nadšenci si nemusia odpustiť 
svoju vášeň bez toho, aby na celý deň odišli 
z hotela. 

A možno sa im počas pobytu podarí „golfovo 
naočkovať“ aj svojich rodinných príslušníkov 
alebo priateľov (na dovolenke je veľa priesto-
ru aj na aktivity, na ktoré doma nemáme 
čas alebo chuť) a domov sa s nimi vráti nový 
golfový hráč.

BALI

VIETNAM
PHUKET

MALAJZIA

ABU DHABI

SRÍ LANKA

SEYCHELY

MAURÍCIUS

HAVAJ

MIAMI

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

KOSTARIKA

MEXIKO SV. LUCIA

BAHAMY

3636
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VIAC
STRANA

82

VIAC
STRANA

86
VIAC

STRANA

112

ODPORÚČAME

Constance Belle Mare Plage 5H

Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa 5H

ODPORÚČAME

Constance Lemuria 5H

ODPORÚČAME

Anantara Layan Phuket 5H

Anantara Mai Khao Villas 5H

Seychely Phuket
T H A J S K O

Ak ste milovníci 
golfu, tento 

ostrov je pre vás 
doslova raj.

Thajské pláže, luxusné hotely, 
miestna kuchyňa, zábava a golf 

je výborná kombinácia.

Druhý najväčší 
ostrov Seychel Praslin 
má pekné 18-jamkové 

ihrisko.

Maurícius
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VIAC
STRANA

147
VIAC

STRANA

154

VIAC
STRANA

158

ODPORÚČAME

Sandals Regency La Toc 5H

ODPORÚČAME

Four Seasons Resort Costa Rica 5H+

The Westin Golf Resort & Spa 4H+

ODPORÚČAME

Iberostar Grand Bavaro 5H

Dominikánska
republikaSvätá Lucia

V spojení s priaznivým počasím 
a priateľským personálom 

si buduje Kostarika povesť obľúbenej 
golfovej destinácie.

Golfových ihrísk tu nájdete 
viac ako na ktoromkoľvek 

karibskom ostrove.

Na ostrove 
je veľa možností športového 

vyžitia – od potápania 
až po golf.

Kostarika

3838
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VIAC
STRANA

116

VIAC
STRANA

110
VIAC

STRANA

118

ODPORÚČAME

Anantara Peace Haven Tangalle Resort 5H

Shangri-la’s Hambantota Golf Resort 5H

ODPORÚČAME

Anantara Mui Ne Beach Resort 5H

ODPORÚČAME

St. Regis Langkawi 5H+

Vietnam Langkawi
M A L A J Z I A

Aj na Ceylon 
už dorazil golfový 

boom.

Golfové ihriská na ostrove 
svojou úrovňou spĺňajú očakávania 

aj náročných fajnšmekrov.

V stredisku Mui Ne 
je unikátne 18-jamkové golfové 
ihrisko priamo na piesočnatých 

dunách.

Srí Lanka
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VIAC
STRANA

150
VIAC

STRANA

134

VIAC
STRANA

132

ODPORÚČAME

The Miami Beach Edition  5H

Delano 5H

Carillon Miami Welness 4H+

ODPORÚČAME

Halekulani 5H

ODPORÚČAME

Sandals Emerald Bay 5H

BahamyMiami Beach
U S A

Ako všade v Amerike, 
aj tu sa nachádza množstvo 

dobrých golfových ihrísk.

Perfektný kokteil 
širokých pláží, kasín, 

golfových ihrísk a luxusných 
hotelov.

Vychutnajte si 
„americkú jazdu“, pláže, zábavu, 

nákupy a šport.

Havajské ostrovy
U S A

4040

D
O

V
O

L
E

N
K

A
 

N
A

 
Ú

R
O

V
N

I



VIAC
STRANA

120

VIAC
STRANA

96
VIAC

STRANA

162

ODPORÚČAME

The St. Regis Saadiyat Island Resort 5H

ODPORÚČAME

The St. Regis Bali Resort 5H+

ODPORÚČAME

Banyan Tree Mayakoba 5H+

Iberostar Grand Hotel Paraíso 5H

One & Only Palmilla 5H

Bali
I N D O N É Z I A

Mexiko

Milovníci plážovej dovolenky 
a golfu si prídu na svoje na najkrajšej pláži 

Emirátov na Saadiyat Island.

Na svoje si tu prídu deti i dospelí, 
golfisti i potápači, vyznávači 

plážovej all inclusive dovolenky 
i aktívni bádatelia.

Paláce, chrámy, horské údolia, 
terasovité ryžové polia, vulkány, 

pláže a hlavne mystickosť.

Abu Dhabi
E M I R Á T Y
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9
LUXUSNÝCH
PLÁŽOVÝCH 
DESTINÁCIÍ 
V EURÓPE

LUXUSNÉ 
EURÓPSKE
D O V O L E N K Y

Nielen ďaleké exotické destinácie 
môžu spĺňať predstavu náročných 
zákazníkov o luxusnej plážovej do-

volenke. Počas letnej sezóny, keď je v Euró-
pe príjemné slnečné počasie, je jednoduchšie 
cestovať za takýmto plážovým relaxom krat-
šie, bez časových posunov a bezpečnostných 
rizík. Našimi tipmi na výbornú európsku dovo-
lenku je niekoľko atraktívnych ostrovov a le-
tovísk v Taliansku (Ischia, Sardínia, Sicília 
a toskánske pobrežie), Grécku (Mykonos, 
Kréta a Costa Navarino), Španielsku (Costa 
del Sol) a v Portugalsku (ostrov Madeira). 
Na základe našich osobných skúseností 
a pozitívnych referencií našich klientov sme 
v uvedených lokalitách vybrali jeden luxusný 
rezort, v ktorom určite strávite jedinečný letný 
relax. Avšak to neznamená, že v danej desti-
nácii poznáme a ponúkame len jeden hotel, 
porovnateľných možností je oveľa viac.

SARDÍNIA

COSTA DEL SOL MYKONOS 

KRÉTA 
COSTA NAVARINO

ISCHIA

MADEIRA 

SICÍLIA 

TOSKÁNSKO

4242
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VIAC
STRANA

166

VIAC
STRANA

166
VIAC

STRANA

166

ODPORÚČAME

Forte Village Resort 5H

ODPORÚČAME

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa 5H

ODPORÚČAME

Belmond Villa Sant’Andrea 5H

Belmond Grand Hotel Timeo  5H

Ischia
T A L I A N S K O

Sicília
T A L I A N S K O 

Módny taliansky ostrov 
je často nazývaný aj ostrovom 

tisícich pláží.

Najjužnejšia časť Talianska 
ponúka ideálne spojenie pobytu 

pri mori s poznávaním.

Malebný, termálny ostrov 
sopečného pôvodu je najväčším 
ostrovom v Neapolskom zálive.

Sardínia
T A L I A N S K O
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VIAC
STRANA

174
VIAC

STRANA

166

VIAC
STRANA

176

ODPORÚČAME

Versilia Lido UNA Esperienze 4H+

ODPORÚČAME

Belmond Reid’s Palace 5H+

ODPORÚČAME

Puente Romano Beach Resort 5H

Costa del Sol
Š P A N I E L S K O

Toskánsko
T A L I A N S K O

Pre svoje prírodné krásy 
je Madeira často označovaná 

aj ako plávajúca záhrada 
Atlantiku.

Pobrežie sa môže 
pochváliť celoročne príjemnou 

klímou s viac ako 300 
slnečnými dňami.

Čarovný vidiek, 
rozmanité pobrežie a stredoveké 

obydlia ako vystrihnuté 
z pohľadnice.

Madeira
P O R T U G A L S K O
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VIAC
STRANA

170

VIAC
STRANA

170
VIAC

STRANA

170

ODPORÚČAME

Kivotos Mykonos 5H

ODPORÚČAME

Blue Palace Resort & Spa 5H

ODPORÚČAME

The Westin Resort Costa Navarino 5H

Kréta
G R É C K O

Costa Navarino
G R É C K O

Snehobiele kubické 
domčeky s modrými doplnkami 
sú typickou ukážkou kykladskej 

architektúry.

Moderná turistická lokalita 
na Peloponéze, v jednej z najmenej 
objavených častí stredomorského 

pobrežia.

Rodisko vládcu 
olympských bohov Dia, 

je najväčší grécky 
ostrov.

Mykonos
G R É C K O
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365
DNÍ V ROKU
DOVOLENKA 
NA ÚROVNI

SPOZNÁVAME
CELÝ SVET
V  M A LÝ C H  S K U P I N Á C H

Pre všetkých záujemcov o luxusné ces-
tovanie po ďalekých krajinách spoje-
né s plážovým relaxom na exotických 

ostrovoch, za asistencie skúseného sloven-
ského sprievodcu počas celého zájazdu 
a hlavne iba v malej skupine spolucestova-
teľov (12 – 16 osôb) sme do našej ponuky 
zaradili kombinované trojtýždňové Cesty 
po svete prevažne na pravidelných linkách 
renomovanej leteckej spoločnosti Emirates 
(v Economy i Business triede – podľa že-
lania cestujúceho). Každý rok organizujeme 
takéto komfortné zájazdy s inou trasou, ktorú 
vieme i vopred prispôsobiť preferenciám na-
šich klientov.

Napríklad mix atraktívnych zastávok na No-
vom Zélande, v Austrálii a Singapure v kom-
binácii s plážovou exotikou na ostrovoch Bali 
a Fidži patrí medzi veľmi obľúbené a žiadané 
cesty. Alebo máte inú predstavu? Radi vám 
vyhovieme.
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VIEDEŇ

BALI

AUCKLAND

QUEENSTOWN

SINGAPUR

N O V Ý  Z É L A N D

A U S T R Á L I A

FIJI

B R A T I S L A V A

SYDNEY

MELBOURNE

I N D O N É Z I A

DUBAJ

     Viedeň  Bali  Auckland  Fidži  Sydney  Melbourne  Dubaj  Viedeň
     Viedeň  Auckland  Queenstown  Sydney  Bali  Singapur  Viedeň
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CESTUJEME 
OKOLO SVETA
P R I V Á T N Y M  L I E T A D L O M

26
DNÍ BEZ STAROSTÍ

NA CESTE OKOLO SVETA 
ZA NAJLUXUSNEJŠÍMI

ZÁŽITKAMI

250 000
KILOMETROV

PO CELOM SVETE
NAŠÍM PRIVÁTNYM

LIETADLOM

Cesty okolo sveta privátnym lietad-
lom je originálny projekt cestovnej 
kancelárie LEONARDO. Ako prví 

na česko-slovenskom trhu sme ho predstavi-
li už v roku 2011 a hneď v nasledovný rok aj 
úspešne zrealizovali našu prvú Cestu okolo 
sveta pre 60 nadšených klientov. V nasledu-
júcich rokoch sme uskutočnili ďalších 5 Ciest, 
aktuálna Cesta okolo sveta – Dom Pérignon 
edícia 2020 je už v poradí siedmou edíciou 
tohto unikátneho zájazdu.      

Tento produkt je ideálnym a rozumným kom-
promisom medzi cestovaním business jetmi 
a kombinovanými poznávacími zájazdami 
na pravidelných linkách. Let business jetom 
stojí násobne viac a využívanie pravidelných 
liniek je zase únavné a nekomfortné z dô-
vodu mnohých niekoľkohodinových čakaní 
na letiskách a pri presadaní na prípojné lety. 
Na LEONARDO Ceste okolo sveta vy nečaká-
te na lietadlo, ale lietadlo čaká na vás!

Maximálny počet cestujúcich na našich Ces-
tách je limitovaný na 64 a menej, o ktorých 
sa stará 6-členný profesionálny tím scesto-
vaných sprievodcov, fundovaný lekár, multi-
funkčný asistent, šéf zájazdu a samozrejme 
i 9-členná skúsená posádka lietadla.
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ALJAŠKA

GRAND CAYON
& MONUMENT VALLEY

NEW
ORLEANS

BAHAMY

PRAHA

SVÄTÝ TOMÁŠ
A PRINCOV OSTROV TANZÁNIA

VICTORIA FALLS

PEMBA

RÉUNION
CHOBE

BRATISLAVA

SAMARKAND

NIZWA

BAKU

BAGAN

LIJIANG

MACAO

PALAU

VANUATU

AUCKLANDMELBOURNE

BALI

SINGAPUR

TASMÁNIA

GUILIN

TOKIO

BRUNEJ

MADAGASKAR

I N D O N É Z I A

A U S T R Á L I A

N O V Ý  Z É L A N D

Č Í N A J A P O N S K O

O M Á N

A Z E R B A J D Ž A N

Z I M B A B W E  &  Z A M B I A

B O T S W A N A

M O Z A M B I K

U Z B E K I S T A N

U S A

  RANGE ROVER edícia 2018
  AFRIKA edícia 2018 – 2019
  DOM PÉRIGNON edícia 2020*

Naše naposledy realizované
CESTY OKOLO SVETA

www.cestyokolosveta.eu

250 000
KILOMETROV

PO CELOM SVETE
NAŠÍM PRIVÁTNYM

LIETADLOM

Doteraz sme nalietali

M J A N M A R S K O

*p
lá

no
va

ná
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66
IKONICKÝCH MIEST, 

KTORÉ ODPORÚČAME 
NAVŠTÍVIŤ

SVETOVÉ
IKONY

J E D I N E Č N É

V priebehu 22-ročnej existencie ces-
tovnej kancelárie Leonardo náš tím 
precestoval (pracovne i súkromne) 

viac ako 100 krajín na všetkých kontinen-
toch, navštívil stovky zaujímavých miest a lo-
kalít po celom svete, „otestoval“ tisíce hotelov 
a desiatky leteckých spoločností. Tieto naše 
bohaté skúsenosti podporené i osobnými 
referenciami našich dlhoročných klientov 
sme sa rozhodli zosumarizovať a prehľadne 
ponúknuť všetkým cestovateľom. 

Pripravili sme zoznam 66 ikonických sve-
tových miest, ktoré určite odporúčame 
navštíviť. Či už počas predĺženého víkendu, 
poznávacieho zájazdu ušitého na mieru podľa 
vlastných predstáv alebo sa tam len na krát-
ko zastaviť počas svojej dovolenky, či pracov-
nej cesty. A navyše v každej destinácii uvá-
dzame aj konkrétny hotel, ktorý sme osobne 
vyskúšali, a ktorý svojimi službami, polohou, 
históriou, unikátnosťou alebo výhľadmi uspo-
kojí i náročných cestovateľov. 

Tento zoznam určite nie je konečný, neustále 
ho dopĺňame a aktualizujeme novými infor-
máciami a tipmi, keďže každoročne pribúda 
do nášho portfólia osobne otestovaných „sve-
tových ikon“ veľa atraktívnych odporúčaní. 
Veď napríklad len v rokoch 2018 a 2019 sme 
navštívili 29 krajín, o počte miest, či hotelov 
nehovoriac.
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TASMÁNIA

MELBOURNE

YOGYAKARTA

SUN CITYMADIKWE

CHOBE

NGORONGORO

VIKTÓRIINE 
VODOPÁDY

VEĽKONOČNÝ
OSTROV

KAPSKÉ MESTOSANTIAGO
BUENOS AIRES

IGUAZU

RIO DE JANEIRO

PANAMA CITY

MANAUS
QUITO

CUZCO

CARTAGENA

GALAPÁGY

MENDOZA

PUERTO NATALES
EL CALAFATE

MARAKEŠ

JAIPUR

AGRA

SAMARKAND

SAIGON

BANGKOK

BAKU

JERUZALEM
TEL AVIV

ISTANBUL
RÍM

FLORENCIA

LISABON

BARCELONA

CHAMPAGNE

SIENA

PETROHRAD

WASHINGTON D.C.

NEW ORLEANS

LAS VEGAS
GRAND 
CANYON

ALJAŠKA

LOS ANGELES
SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

NEW YORK

TORONTO

VANCOUVER

SIEM REAP

LUANG 
PRABANG

TAIWAN

LIJIANG
HONG 
KONG

TOKIO

BAGAN

SINGAPUR
BRUNEIKUALA LUMPUR

SYDNEY
AUCKLAND

QUEENSTOWN

 Svetové metropoly

  Rezervácie a Safari parky

  Prírodné a historické skvosty
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Sun City
J U Ž N Á  A F R I K A

LOKALITA:  Južná Afrika – Sun City, cca 2,5 hod. od le-
tiska Johannesburg

POLOHA: Exkluzívny komplex svetovej extra triedy sa 
vypína nad rezortom Sun City

VYBAVENIE: Ikonický hotel s priam rozprávkovo fas-
cinujúcou architektúrou ponúka 335 klimatizovaných 
izieb, bazény uprostred exotických záhrad, jazierok 
a vodopádov, dve prvotriedne reštaurácie a 4 bary, 
veľa športových a relaxačných možností vrátane golfu 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Nevšedný luxusný komplex s top 
polohou v Sun City

Ďalšie informácie: www.suninternational.com

THE PALACE 
OF THE LOST CITY

5

Kapské Mesto
J U Ž N Á  A F R I K A

LOKALITA: Južná Afrika – Kapské Mesto, cca 30 min. 
od letiska

POLOHA: Luxusný hotel v koloniálnom štýle sa na-
chádza v srdci Kapského Mesta, na úpätí nádhernej 
Stolovej hory

VYBAVENIE: 198 elegantných izieb a suít • Prvotried-
na reštaurácia, bar, lounge aj bistro •  Vyhrievaný ba-
zén, tenisové kurty, fitness centrum, luxusné spa, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Exkluzívna poloha v centre mes-
ta, top služby

Ďalšie informácie: www.belmond.com

BELMOND
MOUNT NELSON

5

Madikwe
J U Ž N Á  A F R I K A

LOKALITA: Južná Afrika – Madikwe Game Reserve, 
cca 4 hodiny od letiska v Johannesburgu

POLOHA: Luxusná lodge na hraniciach s Botswanou, 
uprostred štvrtej najväčšej prírodnej rezervácie v kra-
jine, ktorá je domov 10 000 zvierat vrátane „Veľkej 
päťky“

VYBAVENIE: Safari lodge pre 60 hostí • Reštaurácia 
s barom a terasou, infinity bazén s výhľadom do divoči-
ny, spa, obchodík, detský klub, práčovňa, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Dobrodružstvo a luxus upro-
stred divočiny

Ďalšie informácie: www.taugamelodge.co.za

TAU GAME 
LODGE 

5
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Chobe
B O T S W A N A

LOKALITA: Botswana – Národný park Chobe, cca 
30 minút od letiska Kasane a hodinu od Viktóriinych 
vodopádov

POLOHA: Jediná lodge nachádzajúca sa vo vnútri ná-
rodného parku Chobe • Leží na brehu rovnomennej 
rieky, ktorá je hranicou  medzi Botswanou a Namíbiou 

VYBAVENIE: Prvotriedne all inclusive safari (plná pen-
zia s nápojmi + lodné i pozemné safari), reštaurácia, 
2 bary a niekoľko otvorených salónikov • 40 elegant-
ne zariadených izieb a 4 suity  •  Vyhliadková  ploši-
na, kde je možné pozorovať okolitú prírodu, obchodík, 
WiFi, menší bazén  

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Luxusné útočisko mieru a po-
koja, ideálne miesto na objavovanie toho najlepšieho 
z národného parku

Ďalšie informácie: www.chobegamelodge.com

CHOBE GAME 
LODGE

5

Viktóriine vodopády
Z I M B A B W E

LOKALITA: Zimbabwe – Viktóriine vodopády, cca 
20 minút od letiska 

POLOHA: Koloniálny hotel s výhľadom na ikonické 
Viktóriine vodopády a most • Iba 15  minút chôdze 
po súkromnej ceste priamo k vodopádom alebo 5 mi-
nút od centra mestečka Victoria Falls

VYBAVENIE:  Hotel dýchajúci históriou má 161 luxus-
ných izieb a suít • 3 reštaurácie a 2 bary • Bazén,  
spa, fitness, obchodík, WiFi, večerné show, krásna 
záhrada

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Vynikajúca poloha a duch his-
tórie

Ďalšie informácie: www.victoriafallshotel.com

THE VICTORIA FALLS 
HOTEL

5

Ngorongoro
T A N Z Á N I A

LOKALITA: Tanzánia – Ngorongoro, transfer z letiska 
Kilimanjaro alebo Arusha cca 3 hodiny

POLOHA: Deluxe safari rezort sa nachádza priamo 
nad okrajom krátera Ngorongoro, kde žije viac ako 
30 000 divých zvierat a vtákov vrátane tzv. „Veľkej 
päťky“ • Oblasť je „malaria free“

VYBAVENIE: Úžasný rezort pozostávajúci z 30 exklu-
zívnych suít postavených v typickom africkom štýle 
• Celodenná safari jazda na terénnych džípoch s pro-
fesionálnym rangerom, masáže (priamo v suitách), pr-
votriedna reštaurácia, klasický anglický club s barom 
a safari shop so suvenírmi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Skutočné safari v jednom z naj-
krajších a najštýlovejších zariadení na svete, kde sa 
Versailles stretáva s Masaimi 

Ďalšie informácie: www.andbeyondafrica.com

NGORONGORO 
CRATER LODGE

5
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Jaipur
I N D I A

LOKALITA: India – Jaipur, cca 20 minút od letiska 

POLOHA: Exkluzívny hotelový komplex v budove 
z roku 1835 (bývalý Maharadžov poľovnícky zámok) 
sa nachádza kúsok od centra historického Jaipuru, 
v krásne udržiavanej rozsiahlej záhrade

VYBAVENIE:  78 luxusných štýlových izieb a apartmá-
nov •  4 reštaurácie a bar • Fitness, bazén (vnútorný 
aj vonkajší), spa, jóga, WiFi, záhrada s fontánou

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Unikátny historický hotel s pre-
pracovanými detailmi 

Ďalšie informácie: www.tajhotels.com

TAJ RAMBAGH 
PALACE JAIPUR

5

Marakeš
M A R O K O

LOKALITA: Maroko – Marakeš, cca 10 minút od letiska

POLOHA: Deluxe hotel obklopený nádhernými záhra-
dami má vynikajúcu polohu v centre mesta • Bezplat-
ná kyvadlová doprava do mesta a späť

VYBAVENIE: 139 luxusných izieb, suít a víl  • 3 reš-
taurácie a bary, fitness centrum, rodinný bazén a od-
dychový bazén,  detský klub, klub pre teenagerov, 
tenisové kurty, obchodík, babysitting, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Spojenie tradičných hodnôt 
a súčasného luxusu, najlepšia adresa v Marakeši   

Ďalšie informácie: www.fourseasons.com/marrakech

FOUR SEASONS 
MARAKES

5

Agra
I N D I A

LOKALITA: India – Agra, cca 35 minút od letiska Agra, 
resp. 4 hod. od letiska v Díllí 

POLOHA: Luxusný hotel s krásnou terasovitou záhra-
dou sa nachádza len 600 metrov od ikonického Taj 
Mahal

VYBAVENIE:  Všetky vkusne zariadené izby majú vý-
hľad na Taj Mahal  • 2 reštaurácie a 2 bary • Wellne-
ss a spa centrum, bazén, jóga, babysitting, obchodík, 
WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Pravá indická atmosféra v hoteli 
so špičkovými službami a top polohou 

Ďalšie informácie: www.oberoihotels.com

OBEROI 
AMARVILAS AGRA

5
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Saigon
V I E T N A M

LOKALITA: Vietnam – Saigon / Ho Chi Minh city – cca 
40 min. od letiska

POLOHA: Jeden z najlepších hotelov Saigonu leží 
priamo v jeho centre, oproti Opere, blízko hlavných 
turistických atrakcií, nákupných ulíc a nočného života

VYBAVENIE: 9-poschodový exkluzívny medzinárod-
ný hotel postavený v koloniálnom štýle • 245 izieb 
a suít • lobby, recepcia a zmenáreň • 2 gurmánske 
reštaurácie a 2 štýlové bary • záhradná terasa s 20 m 
bazénom • fitnes, luxusné spa centrum, kaderníctvo, 
čistiareň • moderné business centrum

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najlepšia adresa Saigonu 
pre náročných dovolenkárov i obchodných cestujú-
cich

Ďalšie informácie: www.hyatt.com

PARK HYATT 
SAIGON

5

Bagan
M J A N M A R S K O

LOKALITA: Mjanmarsko – Bagan, cca 10 minút od le-
tiska

POLOHA: Výborný hotel sa nachádza v pamiatkovej 
zóne na jedinečnom mieste medzi tisíckami starých 
chrámov, pagod a stúp

VYBAVENIE:  114 izieb a luxusných víl  • 2 reštaurácie 
a 2 bary • 2 bazény, spa centrum, fitness, tropická 
záhrada, rozhľadňa, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Najväčší hotel v meste s vynika-
júcou východiskovou polohou na spoznávanie Baganu

Ďalšie informácie:  
www.aureumpalacehotelandresortbagan.com

AUREUM 
PALACE BAGAN

5

Luang Prabang
L A O S

LOKALITA: Laos – Luang Prabang, cca 10 minút 
od letiska

POLOHA: Menší butikový hotel umiestnený na kopci 
s výhľadom na posvätné hory • 2 km od centra mesta 

VYBAVENIE:  34 luxusných suít • Prvotriedna reštau-
rácia a bar • Infinity bazén, obchodík, spa centrum, 
fitness, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Top hotel s reputáciou jedného 
z najpokojnejších miest v Luang Prabang

Ďalšie informácie: www.belmond.com

BELMOND 
LA RÉSIDENCE 

PHOU VAO

5
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www.evaair.sk

Ochutnajte Áziu v Ázii s EVA Air
Kde ázijský komfort začína Vašim vstupom na palubu



www.evaair.sk

Ochutnajte Áziu v Ázii s EVA Air
Kde ázijský komfort začína Vašim vstupom na palubu



Hong Kong
Č Í N A

LOKALITA: Čína – Hong Kong, cca 30 min. od letiska 

POLOHA: Atraktívny luxusný hotel leží v srdci Hong 
Kongu, v najprestížnejšom nákupnom a zábavnom 
komplexe mesta

VYBAVENIE: Moderný 56-poschodový hotel • 565 
izbieb a suít • 2 „Michelinovské“ reštaurácie – Fine di-
ning a kantónska kuchyňa, ďalšie s japonskou kuchy-
ňou, morskými špecialitami a ľahkým občerstvením 
• kaviareň a lobby lounge • fitnes, vyhrievaný bazén, 
jacuzzi, saunu 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Príjemný moderný hotel so sve-
tovou gastronómiou a výbornou polohou 

Ďalšie informácie: www.shangri-la.com

ISLAND 
SHANGRI-LA

5

Siem Reap
K A M B O D Ž A

STREDISKO: Kambodža – Siem Reap, 20 min. transfer 
od letiska

POLOHA: Luxusný boutique hotel leží len pár minút 
chôdze od centra mesta Siem Reap • Chrámový 
komplex Angkor Wat je vzdialený asi 10 minút jazdy

VYBAVENIE: 62 izieb a suít • 2 výborné reštaurácie 
a 2 bary • pekný bazén s lehátkami a slnečníkmi 
• luxusné spa centrum, yoga, moderné fitnes, butik, 
obchod so suvenírmi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Krásny luxusný hotel v khmér-
skom štýle dekorovaný výlučne prírodnými materiálmi 
s dôrazom na každý detail • Výborná poloha

Ďalšie informácie: www.belmond.com

BELMOND 
LA RÉSIDENCE 

D'ANGKOR

5

Lijiang
Č Í N A

LOKALITA: Čína – Lijiang / Staré mesto, cca 30 minút 
od letiska

POLOHA: Medzinárodný hotelový komplex leží priamo 
na vstupe do unikátneho historického Starého mesta  

VYBAVENIE: 274 komfortne zariadených izieb a suít 
• 4 reštaurácie a bary • Spa a fitness centrum, ob-
chodík, vnútorný bazén, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Výnimočná kombinácia moder-
ného luxusu a tradičnej Naxi architektúry

Ďalšie informácie: www.ihg.com/intercontinental

INTERCONTINENTAL 
LIJIANG ANCIENT 

TOWN

5
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Bangkok
T H A J S K O

LOKALITA: Thajsko – Bangkok, cca 50 min. od letiska

POLOHA: Moderný dizajnový hotel leží na známej ulici 
Silom road s modernými nákupnými centrami, reštau-
ráciami a barmi

VYBAVENIE: 38 poschodí so 469 izbami a suitami 
• impozantná vstupná hala s recepciou • 3 reštau-
rácie a 2 bary • terasa s bazénom a barom • fitnes 
centrum, sauna a masáže

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Moderný hotel s výbornou polo-
hou a ešte lepšou cenou

Ďalšie informácie: www.pullmanbangkokhotelg.com

Tokio
J A P O N S K O

LOKALITA: Japonsko – Tokio, cca 40 min. od  letiska 
Haneda resp. 80 minút od letiska Narita

POLOHA:  Prvotriedny hotel sa nachádza na vynikajú-
com mieste oproti Cisárskemu palácu a parku Hibiy 
a len pár krokov od obchodnej a zábavnej štvrte Ginza

VYBAVENIE: 314 priestranných a komfortných izieb 
a suít • 6 reštaurácií a barov • Spa a fitness centrum, 
vnútorný bazén, obchodíky, stanica metra priamo 
pod hotelom 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jedinečné prepojenie luxusné-
ho hotela s mestom

Ďalšie informácie: www.peninsula.com/en/tokyo

THE PENINSULA 
TOKYO

5

Singapur

LOKALITA: Singapur – Marina Bay, cca 20 min. od le-
tiska

POLOHA:  Deluxe hotel leží priamo v srdci zálivu 
Marina Bay, cca 5 min. jazdy autom od historického 
centra mesta

VYBAVENIE: 608 luxusných izieb a suít s výhľadom 
na záliv alebo mesto • 2 reštaurácie (jedna z nich 
Michelinovská), club lounge a lobby bar • Spa a fit-
ness centrum, vonkajší bazén, business centrum, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotel s vynikajúcou 
polohou a so službami aj pre náročných

Ďalšie informácie: www.ritzcarlton.com

RITZ CARLTON 
MILLENIA

5
PULLMAN 

BANGKOK G

4+
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Kuala Lumpur
M A L A J Z I A

LOKALITA: Malajzia – Kuala Lumpur, cca 50 min. 
od letiska

POLOHA: Prvotriedny luxusný hotel s atraktívnou 
polohou v centre mesta, v tesnej blízkosti dvojičiek 
Petronas Twin Towers, nákupného centra, s výhľadom 
na obrovskú mestskú záhradu

VYBAVENIE: Výšková budova so 630 izbami a sui-
tami • 7 kulinárskych reštaurácií a niekoľko barov 
• wellness a spa centrum • bazén so záhradnou te-
rasou s panoramatickým výhľadom na mesto • fitnes, 
sauna, jacuzzi, salón krásy, tenis a vnútorný golfový 
stimulátor

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Exkluzívny hotel s atraktívnou 
polohou

Ďalšie informácie: www.mandarinoriental.com

MANDARIN 
ORIENTAL

5

Jogjakarta
I N D O N É Z I A

LOKALITA: Indonézia – ostrov Jáva / Jogjakarta, cca 
75 min. od letiska

POLOHA:  Butikový rezort uprostred tropického pra-
lesa, len 25 minút chôdze od najväčšej budhistickej 
stavby na svete (Borobudur)

VYBAVENIE: 36 luxusných suít v 2 budovách tvaru 
polmesiaca • 2 reštaurácie • Java spa a wellness 
centrum, vonkajší bazén, babysitting

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Neuveriteľné prepojenie tradič-
nej architektúry z 9. storočia s moderným vybavením 
a tropickým pralesom

Ďalšie informácie: www.aman.com

AMANJIWO 
YOGYAKARTA

5

Brunej

LOKALITA: Brunej – Jerudong, cca 25 min. od letiska 

POLOHA:  Rozľahlý luxusný hotelový komplex sa na-
chádza v tropickej záhrade na súkromnej pláži, vedľa 
golfového klubu Empire Golf and Country Club

VYBAVENIE: Viac ako 500 komfortných izieb a suít 
• 5 reštaurácií a kaviareň • Spa, tenisové, squashové 
a bedmintonové kurty, bowling • krytý aj vonkajší ba-
zén • fitness, golf, potápanie, babysitting, obchodík, 
WiFi • nepodáva sa alkohol

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Synonymum Bruneja a luxus-
ného života samotného panovníka, ktorý je jeho 
majiteľom 

Ďalšie informácie: www.theempirehotel.com

THE EMPIRE HOTEL 
AND COUNTRY CLUB

5
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Sydney
A U S T R Á L I A

LOKALITA: Austrália – Sydney / štvrť The Rock, cca 
30 minút od letiska

POLOHA: Luxusný moderný hotel leží v atraktívnej 
časti mesta medzi Operou a mostom Harbour Bridge, 
priamo nad historickou štvrťou mesta s množstvom 
barov a reštaurácií

VYBAVENIE: 563 elegantných klimatizovaných izieb 
a suít na 36 poschodiach • lobby lounge s terasou, 
gurmánska Altitude reštaurácia a panoramatický 
Blu bar • CHI spa • vnútorný bazén • fitnes, sauna, 
kaderníctvo, bankomat, požičovňa áut, butik

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najlepšia poloha a výhľad 
v meste, značková kvalita

Ďalšie informácie: www.shangri-la.com

SHANGRI-LA 
SYDNEY

5

Melbourne
A U S T R Á L I A

LOKALITA: Austrália – Melbourne, cca 25 min. od le-
tiska 

POLOHA:  Veľký luxusný hotel je situovaný na brehu 
rieky Yarra, 5 minút chôdze od kultovej ulice St Kilda 
Road s obchodmi i reštauráciami 

VYBAVENIE: 481 izieb a suít na 39 poschodiach 
• Niekoľko reštaurácií, lobby bar, bistro • Spa, 
25-metrový vnútorný bazén, fitness, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Luxusné ubytovanie a super 
poloha 

Ďalšie informácie: www.crownhotels.com.au

CROWN TOWERS 
MELBOURNE

5

Tasmánia
A U S T R Á L I A

LOKALITA: Austrália – Tasmánia / Hobart, cca 15 min. 
od letiska 

POLOHA:  Moderný hotel v centre mesta s výhľadom 
na jachtársky prístav • Iba 15 minút chôdze od Tas-
mánskeho múzea či budovy Parlamentu

VYBAVENIE: 114 minimalisticky a individuálne za-
riadených izieb a suít • Reštaurácia, lounge a bar 
• WiFi, fitness

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Najlepší hotel v meste, ktorý 
dýcha neformálnym luxusom

Ďalšie informácie: www.macq 01.com.au

MACQ 01 
HOBART

5
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Queenstown
N O V Ý  Z É L A N D

LOKALITA: Nový Zéland – Queenstown, cca 10 min. 
od letiska 

POLOHA:  V srdci Queenstownu, pár krokov od jazera, 
v pešej dostupnosti najzaujímavejších atrakcií mesta

VYBAVENIE: 82 elegantných izieb a suít • 2 reštau-
rácie a bar • Spa, fitness, požičovňa bicyklov aj lyží, 
tenisový kurt,  babysitting

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Vynikajúca základňa na obja-
vovanie jedinečných a zaujímavých miest v regióne

Ďalšie informácie: www.sofitel-queenstown.com

SOFITEL 
QUEENSTOWN 
HOTEL & SPA

5

Auckland
N O V Ý  Z É L A N D

LOKALITA: Nový Zéland – Auckland, transfer z letiska 
cca 30 min.

POLOHA: Populárny komfortný hotel je situovaný 
v centre mesta, len pár metrov od známeho jachtár-
skeho prístavu 

VYBAVENIE: 172 „chic“ izieb a suít • 2 reštaurácie 
a bar • fitnes centrum • vnútorný bazén, sauna 
• business centrum • Hotel disponuje vlastným čl-
nom a pontónom, ponúka služby vodného taxi i výlety

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborný pomer kvality, polohy 
a ceny 

Ďalšie informácie: www.sofitel-auckland.com

SOFITEL 
AUCKLAND VIADUCT 

HARBOUR

5

Taipei
T A I W A N

LOKALITA: Taiwan – Taipei, cca 45 min. od letiska

POLOHA: Svetové kongresové a výstavné centrum 
je iba 10 minút od hotela, v okolí mnohé prvotriedne 
nákupné aj stravovacie možnosti

VYBAVENIE: Luxusný medzinárodný hotel má 420 
izieb a suít • 9 reštaurácií a barov • 2 vonkajšie 
bazény (jeden na streche je celoročne vyhrievaný) 
• kyvadlová doprava do centra • fitness a spa cen-
trum, babysitting, obchodík, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najvyšší hotel v meste s jedineč-
nými výhľadmi

Ďalšie informácie: www.shangri-la.com/taipei

SHANGRI-LA‘S
FAR EASTERN PLAZA

HOTEL TAIPEI

5
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LOKALITA: Čile – Veľkonočný ostrov, 1 km od letiska 
Hangaroa

POLOHA: Unikátny hotel leží na východnom pobreží 
ostrova, na kraji mestečka Hangaroa, na malom útese 
nad oceánom

VYBAVENIE: Naturálno-luxusný hotel pozostáva z nie-
koľkých prízemných blokov so 79 izbami a suitami, 
všetky izby sú postavené z prírodných materiálov 
a zároveň vybavené najmodernejšou technológiou 
• Hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou a výhľadom 
na oceán, bar, bazén, spa, butik, recepcia so zmenár-
ňou

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jedinečný hotel ponúka úžasnú 
harmóniu prírody a moderného luxusu

Ďalšie informácie: www.hangaroa.cl

HANGAROA 
ECO VILLAGE & SPA

5

Santiago de Chile
Č I L E

LOKALITA: Čile – Santiago de Chile, cca 30 min. 
od letiska

POLOHA:  Prvotriedny hotel je situovaný v prestížnej 
štvrti Las Condes v blízkostí mnohých reštaurácií 
a v pešej dostupnosti stanice metra 

VYBAVENIE: 205 luxusných izieb a suít • 4 reštaurá-
cie a bary • Spa a wellness centrum, bazén na stre-
che (vyhrievaný) a fitness obklopené veľkými skle-
nenými tabuľami s nádherným výhľadom na mesto, 
detský klub, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Hotel top hotelovej siete 
so skvelými službami

Ďalšie informácie: www.ritzcarlton.com

THE RITZ CARLTON 
SANTIAGO

5

Patagónia
P U E R T O  N A T A L E S  /  Č I L E

LOKALITA: Čile / Patagónia – Puerto Natales, cca 
2,5-hodinový transfer z letiska Punta Arenas • Možný 
je i transfer z argentínskeho El Calafate

POLOHA: Unikátny horský boutique hotel / lodge leží 
na brehu fjordu Poslednej nádeje, na okraji mesteč-
ka Puerto Natales, ktoré je východiskovým bodom 
pre objavovanie ľadovcového národného parku Torres 
del Paine

VYBAVENIE: Neobvyklý moderný hotel disponuje 
72 pohodlnými izbami, krytým bazénom, saunou, 
vonkajšou jacuzzi, dobrou reštauráciou, barom s kr-
bom, recepciou s lobby • Remota ponúka niekoľko 
druhov pobytových balíkov vrátane 30 rozličných vý-
letov (každý si určite vyberie) so svojimi zanietenými 
profesionálnymi sprievodcami a šoférmi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ideálne miesto pre komfortné 
spoznávanie Patagónie

Ďalšie informácie: www.remotahotel.com

Veľkonočný ostrov
Č I L E

REMOTA 
PATAGONIA LODGE

4+
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Patagónia
E L  C A L A F A T E  /  A R G E N T Í N A

STREDISKO: Argentína / Patagónia – El Calafate, cca 
20 min. od letiska

POLOHA: Netradičný horský boutique hotel neďaleko 
centra mestečka El Calafate (iba 10 min. chôdze)

VYBAVENIE: Elegantný hotel pozostáva z piatich 2-po-
schodových blokov / casas, v ktorých je 38 štýlových 
suít • Záhrada, 2 dobré reštaurácie, spa s vnútorným 
a vonkajším bazénom, fitnes, knižnica, herňa a poži-
čovňa bicyklov

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborné služby a výhodná po-
loha

Ďalšie informácie: www.lossaucescalafatehotel.com

Buenos Aires
A R G E N T Í N A

LOKALITA: Argentína – Buenos Aires, cca 55 min. 
od letiska Ezaiza, resp. 20 minút od letiska Jorge 
Newbery

POLOHA: Zrekonštruovaný hotel sa nachádza v blíz-
kosti parku Plaza San Martín (cca 15 minút chôdze) 
a iných atrakcií mesta, na jednej z najkrajších a najpo-
kojnejších ulíc lemovaných stromami

VYBAVENIE: 175 komfortných izieb rozmiestnených 
na 18-tich poschodiach s najmodernejším vybavením 
• Reštaurácia a 2 bary s neformálnou a živou atmo-
sférou • Sauna a masáže, fitness, krytý bazén, WiFi, 
babysitting

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jeden z najlepších hotelov 
v meste, z ktorého cítiť argentínske tradície a vášeň

Ďalšie informácie: www.sofitel.com

SOFITEL 
BUENOS AIRES 

RECOLETA

5

Mendoza
A R G E N T Í N A

LOKALITA: Argentína – Mendoza, cca 20 min. od le-
tiska

POLOHA: Vynikajúci hotel s vonkajšou fasádou v špa-
nielskom koloniálnom štýle je umiestnený v hlavnej 
obchodnej štvrti mesta, priamo pred parkom Plaza 
Independencia

VYBAVENIE: 186 moderných izieb a suít • 2 reštau-
rácie a 3 bary • Spa centrum, fitness, vonkajší ba-
zén (vyhrievaný od 1. 4. do 30. 10.), vybrané dni živá 
hudba, kasíno, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný štýlový hotel v centre 
Mendozy s krásnym výhľadom na Andy 

Ďalšie informácie: www.hyatt.com

PARK HYATT 
MENDOZA

5
LOS SAUCES 

CASAS PATAGONICA

4+
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Rio de Janeiro
B R A Z Í L I A

LOKALITA:  Brazília – Rio de Janeiro / Copacabana, 
cca 30 km letiska

POLOHA: Legendárny hotel na svetoznámej pláži 
Copacabana je už skoro storočie miestom stretnutia 
brazílskej aj svetovej smotánky, exkluzivita, noblesa 
a sláva mu prináležia právom

VYBAVENIE: Najluxusnejší hotel na Copacabane 
ponúka 147 izieb a 75 suít v 7-poschodovej hlavnej 
budove a v priľahlom krídle pri bazéne • Art Deco 
architektúra, veľký atraktívny bazén so slnečnou te-
rasou, 3 výborné reštaurácie, piano bar, lounge, butik, 
fitnes, tenis, veľkolepé spa centrum, plážový servis 
na Copacabane (slnečníky, lehátka, plážové osušky 
i voda)

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Pravdepodobne najlepšia ad-
resa v Riu, každý by tu chcel stráviť svoju luxusnú 
dovolenku a stretnúť svetovú celebritu

ĎALŠIE INFORMÁCIE: www.belmond.com

BELMOND 
COPACABANA PALACE

5

Iguazu
B R A Z Í L I A

LOKALITA:  Brazília – Foz do Iguassu, cca 15 km letiska

POLOHA: Jediný hotel, ktorý sa nachádza vo vnútri Ná-
rodného parku Iguassu na brazílskej strane vodopá-
dov, s jedinečnou polohou priamo nad nimi, obklopený 
tropickým pralesom

VYBAVENIE: Najluxusnejší rezort v oblasti má 193 izi-
eb a suít • Portugalská koloniálna architektúra, veľký 
bazén so slnečnou terasou, bujná exotická záhrada, 
2 reštaurácie, bar, bankomat, zmenáreň, butik, lekár, 
tenis, spa

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný koloniálny hotel s jedi-
nečnou poloha priamo nad vodopádmi 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: www.belmond.com

BELMOND 
DAS CATARATAS

5

Manaus
B R A Z Í L I A

LOKALITA a TRASA: Brazília – Manaus, pístav je cca  
50 min. od letiska • 3, 4 a 7-dňové plavby po riekach 
Solimoes a Rio Negro s niekoľkými zastávkami v ama-
zónskej džungli so skúsenými sprievodcami

VYBAVENIE A SLUŽBY: 4-poschodový „plávajúci ho-
tel“ s all inclusive službami • 75 pohodlných klima-
tizovaných kajút s balkónom • bazén, jacuzzi, spa, 
fitnes • 2 reštaurácie a bar

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najkomfortnejšia a najbezpeč-
nejšia cesta ako spoznať čaro Amazónie

Ďalšie informácie: www.iberostar.com

IBEROSTAR HERITAGE 
GRAND AMAZON

4+
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Galapágy
E K V Á D O R

LOKALITA: Ekvádor – Galapágy / ostrov Santa Cruz, 
transfer z letiska Seymour cca 1,5 hod.

POLOHA: Výhodná poloha priamo na Alemanes 
Beach, na okraji najväčšieho galapágskeho mesta 
Puerto Ayora • Prístup k hotelu je zabezpečený mo-
torovými člnmi z malého prístavu (2-minútová plavba)

VYBAVENIE: 27 moderných a komfortných izieb a suít 
• výborná reštaurácia • terasa s bazénom a barom 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Tiché prostredie priamo na pláži 
a zároveň blízkosť mesta • Najlepší hotel na Galapá-
goch

Ďalšie informácie: www.finchbayhotel.com

Quito
E K V Á D O R

LOKALITA: Ekvádor – Quito, cca 40 min. od letiska

POLOHA: Moderný hotel sa nachádza cca 2 km 
od štvrte La Mariscal  s reštauráciami, nákupnými 
možnosťami aj nočným životom a necelých 5 km 
od historického centra mesta 

VYBAVENIE:  257 štýlových izieb a suít s moderným 
vybavením • 3 reštaurácie a kaviareň • Spa, vonkajší 
bazén, jacuzzi, fitness centrum, obchodík, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Moderný, ekologicky zameraný 
hotel s neformálnou atmosférou a výbornou polohou

Ďalšie informácie: www.marriott.com

JW MARRIOTT 
QUITO

5

Cartagena
K O L U M B I A

LOKALITA: Kolumbia – Cartagena, cca 10 min. od le-
tiska

POLOHA: Vynikajúci hotel sídli v bývalom kláštore 
kúsok od morského pobrežia • V blízkosti turistic-
kých atrakcií 

VYBAVENIE:  123 luxusne zariadených izieb a suít 
• 2 reštaurácie a bar pri bazéne • WiFi, služby con-
cierge, nefajčiarky hotel, vonkajší bazén lemovaný 
palmami, fitness, babysitting 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Spojenie koloniálnej architek-
túry s francúzskym luxusom, najlepší hotel v Južnej 
Amerike za rok 2018 

Ďalšie informácie: www.sofitel.com

SOFITEL LEGEND 
SANTA CLARA 
CARTAGENA

5

FINCH BAY 
GALAPAGOS HOTEL

4+
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Cuzco
P E R U

LOKALITA:  Peru – Cuzco, cca 15 minút od letiska

POLOHA: Bývalý kláštor zo 16. storočia bol v roku 
1965 citlivo pretransformovaný na luxusný hotel 
s polohou priamo v historickom centre Cuzca 

VYBAVENIE: Unikátny historický hotel s luxusnými 
službami a 122 izbami a suitami • 2 reštaurácie, 
nádvorie, snack bar / lahôdky, atraktívna recepcia 
s butikom a úžasným lobby barom

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jeden z najunikátnejších luxus-
ných hotelov nie len v Cuzcu • História a top služby 
v každom kúte jedinečného komplexu, na pešo do úpl-
ného centra mesta

ĎALŠIE INFORMÁCIE: www.belmond.com

BELMOND 
MONASTERIO

5

Machu Picchu
P E R U

LOKALITA A TRASA:  Peru / scénická 3,5-hodinová 
jazda luxusným vyhliadkovým vlakom na trase Cuzco 
/ stanica Poroy – Machu Picchu a späť • Z cieľovej 
vlakovej stanice Aguas Calientes sa na samotné Ma-
chu Picchu dostanete minibusom (cca 20 min. jazda)

VYBAVENIE A SLUŽBY: Luxusný vlak s vozňami v štýle 
Pullman z roku 1920 má celkovú kapacitu 84 poho-
dlných miest, dva jedálenské a jeden barový vozeň 
s otvorenou vyhliadkou a živou hudbou • Profesio-
nálny multi jazykový sprievodca vo vlaku i na Machu 
Picchu

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najatraktívnejšia a najkomfort-
nejšia cesta ako navštíviť mýtické Machu Picchu 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: www.belmond.com

BELMOND 
HIRAM BINGHAM

5

Cuzco - Titicaca
P E R U

LOKALITA A TRASA:  Peru /scénická 48-hodinová 
jazda luxusným lôžkovým vlakom na trase Cuzco 
– Puno / jazero Titicaca – Arequipa alebo späť 

VYBAVENIE A SLUŽBY: Moderné spacie vozne s pri-
vátnymi 2-lôžkovými kupé (každé s vlastnou kúpeľ-
ňou so sprchou a WC) pre max. 68 cestujúcich, dva 
elegantné jedálenské + jeden lounge / barový a jeden 
vyhliadkový vagón • Profesionálny multi jazykový 
sprievodca vo vlaku, atraktívne zastávky počas jazdy

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Úchvatná scénická peruánska 
trasa so zastávkou na jazere Titicaca vrátane výletu 
na plávajúce ostrovy Uros i Taquile

ĎALŠIE INFORMÁCIE: www.belmond.com

BELMOND 
ANDEAN EXPLORER

5
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LOKALITA: USA – Washington DC, cca 35 min. od le-
tiska

POLOHA: Komfortný moderný hotel sa nachádza v pe-
šej dostupnosti nábrežia rieky Potomac a ulice Geor-
getown s reštauráciami, barmi a obchodmi

VYBAVENIE:  413 štýlových izieb a suít • Reštaurácie 
a lobby bar •  Fitness, krytý bazén so slanou vodou, 
jacuzzi, služby concierge, požičovňa bicyklov, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ideálne miesto na objavovanie 
hlavného mesta USA

Ďalšie informácie: www.fairmont.com

LOKALITA: USA – New York City / Manhattan, cca 
1 hodinu od letiska JFK 

POLOHA: Moderný hotel známej medzinárodnej siete 
sa nachádza na 44. ulici, na západ od Times Square, 
v pešej dostupnosti nákupnej štvrte 5th Avenue, cca 
1,5 km od Central parku

VYBAVENIE:  607 elegantne zariadených izieb, štúdií 
a suít • 36-poschodový hotel postavený v klasickom 
Art Deco štýle v kombinácii s modernými a prírodnými 
prvkami • Reštaurácia s medzinárodnou kuchyňou 
a lobby bar, fitnes centrum, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Moderný hotel s vynikajúcou 
polohou

Ďalšie informácie: www.interconny.com

LOKALITA: USA – New Orleans, cca 50 min. od letiska

POLOHA: Luxusný hotel v centre legendárneho mesta 
New Orleans, neďaleko od brehu rieky Mississippi

VYBAVENIE: 316 romanticky zariadených priestran-
ných izieb a suít • Reštaurácia,  lounge bar so živou 
hudbou, bar pri bazéne, kaviareň • Spa, fitness, von-
kajší bazén so slanou vodou, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kombinácia klasického luxusu 
a moderného komfortu s nádychom Európy

Ďalšie informácie: www.windsorcourthotel.com

New York
U S A

Washington D.C.
U S A

New Orleans
U S A

WINDSOR 
NEW ORLEANS

5FAIRMONT 
WASHINGTON DC 

GEORGETOWN

4+ INTERCONTINENTAL  
TIMES SQUARE

NEW YORK

4+
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LOKALITA: USA – Las Vegas, cca 10 min. od letiska

POLOHA:  Luxusný hotel leží priamo na Las Vegas 
Strip, bulvár známy svojou koncentráciou hotelov 
a kasín

VYBAVENIE: Megalomanský hotel s viac ako 2 700 
izbami rozmiestnenými na 45-tich poschodiach • Nie-
koľko reštaurácií, barov, kaviarní a obchodov známych 
značiek, nočný klub • rôzne show a vystúpenia • ka-
síno, konferenčné miestnosti, spa a fitness centrum, 
niekoľko bazénov, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Obrovský a luxusný hotel s akti-
vitami a možnosťami všetkých druhov

Ďalšie informácie: www.wynnlasvegas.com

LOKALITA: USA – San Francisco, cca 20 min. od le-
tiska

POLOHA: Prvotriedny hotel priamo v centre umelec-
kej štvrti Yerba Buena, len na krok od námestia Union 
Square  s obchodnými domami, galériami, barmi aj 
reštauráciami 

VYBAVENIE: Deluxe hotel sa nachádza v 42-poscho-
dovej budove a pozostáva z 277 luxusných izieb a suít 
• Reštaurácia a bar •  Spa, vnútorný bazén, fitness 
centrum, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Vynikajúca poloha a top služby 
renomovanej značky 

Ďalšie informácie: www.fourseasons.com

Las Vegas
U S A

WYNN 
LAS VEGAS

5

Los Angeles
U S A

STREDISKO: USA – Los Angeles / pláž Santa Monica, 
cca 11 km od letiska Los Angeles

POLOHA: Hotel leží priamo na pláži, neďaleko zná-
meho móla v Santa Monica, v blízkosti reštaurácií 
a obchodov

VYBAVENIE: Luxusný hotel so 145 izbami a suita-
mi, vstupnou halou s recepciou, knižnicou a barom 
• 2 reštaurácie a vínny bar • na granitovej terase 
s výhľadom na pláž je bazén s jacuzzi, lehátkami a sl-
nečníkmi • spa centrum

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Menší luxusný plážový hotel, 
výborná poloha

Ďalšie informácie: www.hotelcasadelmar.com

San Francisco
U S A

FOUR SEASONS
SAN FRANCISCO

5
CASA 

DEL MAR

4+
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LOKALITA: USA – San Diego, cca 10  min. od letiska

POLOHA:  Nový moderný hotel  sa nachádza v samom 
centre mesta, pozdĺž zálivu v blízkosti hlavných turis-
tických atrakcií 

VYBAVENIE: 400 elegantných izieb v 19-poschodovej 
budove • 2 reštaurácia a 3 bary •  Wellness a fitness 
centrum, bazén, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Sofistikovaný a dizajnový hotel 
v blízkosti zaujímavosti mesta 

Ďalšie informácie: www.intercontinentalsandiego.com

LOKALITA: USA – Grand Canyon / Tusayan, cca 3 ho-
diny a 30 minút od letiska Phoenix,  resp. 5 hodín 
od letiska Las Vegas

POLOHA:  Štýlový hotel / motel leží iba 1,5 km od juž-
ného vstupu do NP Grand Canyon

VYBAVENIE: 3-poschodová budova s účelne zariade-
nými izbami • Reštaurácia / steakhouse a bar, večer 
živá hudba •  Krytý vyhrievaný bazén, jacuzzi a fitne-
ss centrum, obchodík, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Komfortný hotel s pravou ame-
rickou atmosférou s ľahkým prístupom do národného 
parku Grand Canyon 

Ďalšie informácie: www.grandcanyongrandhotel.com

Grand Canyon
U S A

San Diego
U S A

INTERCONTINENTAL
SAN DIEGO

5

Aljaška
U S A

LOKALITA: USA – Aljaška / Girdwood, transfer z letis-
ka Anchorage cca 60 min.

POLOHA: Moderný horský hotel v najväčšom aljaš-
skom lyžiarskom stredisku Alyeska resort so 76 upra-
venými traťami i freeridom

VYBAVENIE: 304 izieb a suít • reštaurácia, stea-
khouse, grill, niekoľko barov, kaviareň • veľký krytý 
bazén so slanou vodou, jacuzzi pre 16 osôb • fitnes, 
spa centrum, obchodíky vrátane športových potrieb 
• Priamo od hotela sa dostanete kabínkovou lanov-
kou Alyeska Aerial Tram na horu Mt. Alyeska s pano-
ramatickým výhľadom na stredisko

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najlepší rezort na Aljaške, 
komplet servis pre letnú i zimnú dovolenku, výborná 
poloha pre objavovanie aljašskej divočiny

Ďalšie informácie: www.alyeskaresort.com/hotel

ALYESKA 
RESORT

4

THE GRAND HOTEL 
GRAND CANYON

4

7070
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LOKALITA: Kanada – Toronto, cca 15 min. od letiska 

POLOHA: Luxusný hotel v centre mesta s mnohými 
možnosťami nakupovania, stravovania, zábavy  a kul-
túrneho vyžitia

VYBAVENIE: 202 luxusných izieb a suít • Reštaurá-
cia, bar a lobby lounge •  Spa, 20-metrový vnútorný 
bazén,  jacuzzi, sauna, fitness centrum, vonkajšia te-
rasa s výhľadom na mesto, babysitting, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Exkluzívny hotel aj pre náročnej-
ších s výbornou polohou 

Ďalšie informácie: www.shangri-la.com

LOKALITA: Kanada – Vancouver, cca 15 min. od le-
tiska 

POLOHA: Ultramoderný hotel v centre mesta s nádher-
ným výhľadom na hory a prístav

VYBAVENIE: 48 poschodí a 367 izieb • 3 reštaurácie 
a bary •  Spa, fitness, na streche je slnečná terasa  
s bazénom a jacuzzi, služby concierge, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ocenený luxusný hotel  

Ďalšie informácie: www.fairmont.com

LOKALITA: Panama – Panama City / Playa Bonita, 
cca 40  min. od letiska 

POLOHA: Moderný hotel priamo na pláži Playa Bonita 
so žltým pieskom • 20 minút od centra Panama City

VYBAVENIE: 544 izieb a 67 suít v 22-poschodovej bu-
dove • Niekoľko reštaurácií a barov •  Salón krásy, 
spa, fitness centrum, bazény, detský bazén

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Plážový hotel uprostred tropic-
kej záhrady

Ďalšie informácie: www.marriott.com

Toronto
K A N A D A

SHANGRI-LA
TORONTO

5

Vancouver
K A N A D A

FAIRMONT
PACIFIC RIM

5

Panama City
P A N A M A

THE WESTIN 
PLAYA BONITA

4+
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LOKALITA: Uzbekistan – Samarkand, cca 15  min. 
od letiska 

POLOHA: Moderný hotel v centre mesta

VYBAVENIE: 41 luxusných izieb • Reštaurácia a loun-
ge bar • Spa,  fitness , sauna, masáže, vonkajší aj 
vnútorný bazén

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kvalitný hotel za výbornú cenu

Ďalšie informácie: wwwdilimahhotel.com

LOKALITA: Azerbajdžan – Baku, cca 45 min. od le-
tiska 

POLOHA: Ikonický hotel sa nachádza na polostrove 
Absheron, ktorý je obklopený Kaspickým morom 
• Hotel je súčasťou komplexu Flame Towers (do-
minanta mesta), súčasťou komplexu je aj nákupné 
centrum 

VYBAVENIE: 318 luxusných izieb a suít • 6 reštaurácií 
a barov • Spa, vnútorný bazén, na streche vonkajší 
bazén, fitness

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborný hotel s top polohou

Ďalšie informácie: www.fairmont.com

LOKALITA: Rusko – Petrohrad, cca  40 min. od letiska 

POLOHA: Prvotriedny hotel sa nachádza v 140-ročnej 
budove medzi veľkými architektonickými skvostami 
mesta, hlavné zaujímavosti mesta ako napríklad Zim-
ný palác sú v pešej dostupnosti 

VYBAVENIE: 266 luxusných izieb a suít • 5 reštau-
rácií a barov • Salón krásy, fitness, sauna a menší 
plunge bazén  

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotel, ktorý vás vráti 
v čase

Ďalšie informácie: www.belmond.com

Baku
A Z E R B A J D Ž A N

FAIRMONT
BAKU

5

Samarkand
U Z B E K I S T A N

Petrohrad
R U S K O

BELMOND 
GRAND HOTEL 

EUROPE

5

DILIMAH 
SAMARKAND

4

7272
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LOKALITA: Izrael – Jeruzalem, cca  45 min. od letiska 
Tel Aviv

POLOHA: Moderný hotel je lokalizovaný v pešej vzdia-
lenosti od všetkých historických a náboženských 
významných miest Starého mesta

VYBAVENIE: 397 komfortných izieb a suít • Reštaurá-
cia a kaviareň • Spa, vonkajší bazén, fitness centrum, 
detský klub, klub pre teenagerov, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kvalitný hotel s dobrou výcho-
diskovou polohou na spoznávanie mesta 

Ďalšie informácie: www.fattalhotels.com

LOKALITA: Izrael – Tel Aviv, cca  30 min. od letiska 
Tel Aviv

POLOHA: Poschodový hotel priamo na mestskej plá-
žovej promenáde v tesnej blízkosti výborných reštau-
rácii, nákupných i spoločenských  možností • Piesoč-
natá pláž je len cez cestu / promenádu

VYBAVENIE: 230 dizajnových izieb a suít • Reštau-
rácia, bar a lounge • Spa a wellness centrum, bazén 
na streche, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Moderný hotel s polohou hneď 
pri pláži, bazén s krásnym výhľadom na more

Ďalšie informácie: www.isrotel.com

LOKALITA: Turecko – Istanbul / Sultanahmet, cca  
45 min. od letiska Istanbul

POLOHA: Prvotriedny hotel v 100-ročnej neoklasickej 
budove je situovaný v Starom meste, len pár krokov 
od historických skvostov Istanbulu

VYBAVENIE: 65 šarmantných izieb a suít • Reštau-
rácia a bar s panoramatickou terasou • Spa, zimná 
záhrada, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotel priamo v historic-
kom centre mesta 

Ďalšie informácie: www.fourseasons.com

ROYAL BEACH
TEL AVIV

5
FOUR SEASONS 

ISTANBUL 
SULTANAHMET

5+

Jeruzalem
I Z R A E L

Tel Aviv
I Z R A E L

Istanbul
T U R E C K O

LEONARDO 
JERUSALEM

4+
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LOKALITA: Taliansko – Rím, cca  40 min. od letiska 
Fiumicino

POLOHA: Štýlový hotel leží v samom centre Ríma, len 
kúsok od známych Španielskych schodov a iných za-
ujímavosti a pamiatok 

VYBAVENIE: Boutique hotel v budove z 18. storočia 
má 24 elegantných izieb  • Lounge bar na streche 
s terasou s krásnym výhľadom na historické mesto, 
concierge servis, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kombinácia luxusného prostre-
dia a dokonalých služieb, srdce Ríma na dosah

Ďalšie informácie: www.theinnatthespanishsteps.com

Florencia
T A L I A N S K O

LOKALITA: Taliansko – Toskánsko / Florencia, cca 
30 min. od letiska 

POLOHA: Luxusný boutique hotel sa nachádza v pešej 
dostupnosti od centra Florencie, pozdĺž rieky Arno, 
v krásnej záhrade

VYBAVENIE: 45 izieb a suít, reštaurácia a bar s ponu-
kou tradičných toskánskych jedál v modernej podobe 
• Uprostred záhrady je bazén s lehátkami • Zdarma 
zapožičanie bicyklov alebo shuttle doprava do centra 
Florencie • Spa a wellnes centrum s krytým bazénom 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ideálne miesto na romantický 
pobyt a objavovanie Florencie s výbornými službami 
menšieho luxusného hotela

Ďalšie informácie: www.hotelvillesullarno.com

VILLE 
SULL‘ARNO

5

Rím
T A L I A N S K O

THE INN AT 
THE SPANISH STEPS

5

Toskánsko
T A L I A N S K O

LOKALITA:  Taliansko – Toskánsko / Buonconvento, 
cca 1,5 hod. od letiska Florencia

POLOHA: Boutique hotel / neskororenesančná vila 
leží v srdci Toskánska • Do 12 km vzdialenej Sieny 
je to 20 min. autom (hotel vás tam bezplatne zavezie) 
• Hotel na idylickom toskánskom vidieku je obklope-
ný rozľahlými vinicami a olivovými hájmi

VYBAVENIE: 10 individuálne dekorovaných izieb a suít 
• upravené záhrady so sochami • bazén, gastrono-
mická reštaurácia s terasou, bar, vínna pivnica • spa, 
fitnes • Pýchou je veľká krytá terasa s pohodlným 
sedením a úchvatným panoramatickým výhľadom 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ideálne miesto na spoznávanie 
fascinujúceho Toskánska • Pokojné diskrétne pros-
tredie s nádychom histórie a luxusu

Ďalšie informácie: www.villaarmena.com

VILLA
ARMENA

5

7474

D
O

V
O

L
E

N
K

A
 

N
A

 
Ú

R
O

V
N

I



LOKALITA: Francúzsko – Epernay, cca  1 hodina 
a 40 min. od letiska Charlesa de Gaulla v Paríži

POLOHA: Centrum Epernay „hlavné mesto oblasti 
Champagne“ je vzdialené cca 4 km 

VYBAVENIE: 40 elegantných izieb a suít, každá má 
svoj vlastný štýl  • Reštaurácia a champagne bar, spa 
a wellness centrum, krytý bazén, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Exkluzívne gastronomické sídlo 
v krásnom zelenom prostredí 

Ďalšie informácie: www.labriqueterie.fr

LOKALITA: Portugalsko – Lisabon, cca  20 min. od le-
tiska

POLOHA: Centrum mesta •  Na známej lisabonskej 
obchodnej ulici Avenida da Liberdade

VYBAVENIE: 258 luxusných izieb a suít • 2 reštaurá-
cie a 2 bary • Vonkajší bazén s barom, Anantara spa, 
fitness centrum, služby concierge,  WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: 80 rokov overených skúseností 
zaručuje výnimočnú pohostinnosť  a kvalitu

Ďalšie informácie: www.tivolihotels.com

LOKALITA: Španielsko – Barcelona, cca  15 min. 
od letiska

POLOHA: Ultramoderný hotel pripomínajúci vesmírnu 
stanicu sa nachádza hneď pri stanici metra s výbor-
ným spojením do centra mesta  • V blízkosti nákup-
ných centier 

VYBAVENIE: 375 komfortných izieb a suít • 2 reštau-
rácie, kaviareň a bar • Fitness, sauna a masáže, kon-
ferenčné miestnosti, WiFi 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Futuristický dizajnový hotel 
s výbornou polohou a cenou

Ďalšie informácie: www.barcelo.com

Champagne
F R A N C Ú Z S K O

LA BRIQUETERIE
EPERNAY

5

Lisabon
P O R T U G A L S K O

TIVOLI AVENIDA 
LISBOA

5

Barcelona
Š P A N I E L S K O

BARCELÓ 
SANTS

4+
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MALDIVY
Najkrajšie západy slnka, prázdne snehobiele 

pláže, pokoj a súkromie. Takto nejako vyze
rá raj všetkých dovolenkárov, ktorí túžia len 

po jednom. Oddýchnuť si. A kde takýto raj nájdete? Od
poveď leží približne 600 km na juhozápad od južného 
cípu Indie, kde sa ďaleko od pevniny nachádza miesto 
podozrivo pripomínajúce raj na zemi. Súostrovie Maldi
vy. Svoju jedinečnosť potvrdzujú už pri pohľade z vtáčej 
perspektívy, kde pripomínajú perly roztrúsené na sma
ragdovom tanieri. Takýto jedinečný úkaz tvorí zoskupe
nie 1 190 ostrovov, z ktorých ani jeden nemeria v naj
širšom mieste viac ako 2 km a neleží vyššie ako len 
niekoľko málo metrov nad hladinou mora. Ostrovy sú 
také malé, že obísť každý z nich dookola vám nepotrvá 
dlhšie ako dvadsať minút. Približne na 150 z nich sú vy
budované rezorty a asi 200 obývajú domorodci. 

Niekomu by sa mohlo zdať, že na Maldivách musí byť 
po istej dobe poriadna nuda. Na jednej strane je pravda, 
že na ostrovoch rozhodne netreba očakávať bujarý 
nočný život, na strane druhej však Maldivy ponúkajú 
množstvo spôsobov na vybitie energie. Miestni hovo
ria, že na Maldivách potrebujú ľudia tri veci: loď, aby sa 
tam dostali, veľa pokoja, aby si ho mohli užiť a nakoniec 
potápačské okuliare, aby si mohli pozrieť všetky tie po
klady, ktoré sú ukryté pod vodou. 

KEDY CESTOVAŤ
Na Maldivách sa dá dovolenkovať po celý rok, keďže 
ležia na rovníku. Najideálnejšie počasie je v období 
november – apríl, v mesiacoch jún – september treba 
rátať s častejšími zrážkami, avšak teplota mora 27 °C 
a vzduchu 30 – 32 °C zostáva veľmi priaznivá.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Maldivy priame lety z Viedne 
spol. Austrian alebo lety s jedným pohodlným prestu
pom z Viedne i Budapešti spol. Emirates, Qatar alebo 
Turkish. Krátky stopover / zastávka na ceste späť v Emi
rátoch alebo Katare je atraktívnym spestrením dovolen
ky. Občania SR a ČR cestujúci na Maldivy na menej ako 
30 dní nepotrebujú vopred vstupné víza. Stačí cestovný 
pas platný minimálne 6 mesiacov po plánovanom ná
vrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu

MALDIVY
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Kaafu – severný Male Atol, cca 
25 min. rýchloloďou od letiska

POLOHA: Neveľký luxusný boutique rezort ob
kolesený bielopiesočnatou plážou a tyrkysovou 
lagúnou, ktorú vytvára koralová bariéra vzdiale
ná 100 m od pobrežia

UBYTOVANIE: Prirodzený luxus víl s dominan
ciou dreva, s jednoduchými líniami a prírodný
mi farbami • Deluxe vily (89 m2) sú domčeky 
na pláži s terasou, klimatizáciou, ventilátorom, 
minibarom, internetom, sejfom, TV, DVD/CD, 
iPOD dokovaciou stanicou, espresso kávo
varom, kúpeľňou s vaňou, WC a otvorenou 

záhradou so sprchou • Baros vily sú priestran
nejšie (103 m2), s väčšou terasou • Baros Pool 
vila má i malý bazén na terase • Vodné vily  
(92 m2) ležia v lagúne, majú panoramatický vý
hľad a schody z terasy priamo do mora 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Luxusný komplex so 75 vilami, 
recepciou a barom, knižnicou s pripojením 
na internet, CD a DVD požičovňou, butikom 
a 24hodinovým izbovým servisom • K dispo
zícii sú 3 reštaurácie s ázijskou a mediteránskou 
kuchyňou, grilovanými a morskými špecialita
mi, 2 štýlové bary, spa centrum s exkluzívnymi 
relaxačnými programami, potápačské centrum 
a vodné športy na pláži, šnorchlovanie, fitnes 
centrum a stolný tenis

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Naturálny luxus, romantic
ká a diskrétna atmosféra, svetová gastronómia, 
výborné služby • Člen prestížnej svetovej siete 
SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD uspo
kojí aj tých najnáročnejších dovolenkárov

Ďalšie informácie:  
www.baros.com

BAROS 
MALDIVES

5

Naturálny 
luxus
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Ookolhufinolhu – Lhaviyani 
atol, cca 30 min. hydroplánom od letiska Male

POLOHA: Moderný rezort je na ostrove podlho
vastého tvaru s veľkosťou 600 x 100 m • Má 
jedny z najlepších podmienok pre šnorchlovanie 
a potápanie na Maledivách

UBYTOVANIE: Dizajnový rezort so 150 vilami 
rozmiestnenými pozdĺž pláže a nad hladinou 
oceánu  • Beach vily (50 m²) majú priamy prí
stup na pláž, kompletne vybavenú kúpeľňu aj 
s  vonkajšou sprchou, TV, súpravu na prípravu 
čaju a kávy, minibar, sejf, pohovku •  Pre väčšiu 
rodinu je možné ubytovanie aj vo family beach 
vile (dve navzájom prepojené beach vily)  
•  Beach suity sú samostatne stojace a sú 
priestrannejšie, majú 70 m² (privátny bazén 
je za doplatok) • Lagoon vily (65 m²) sú po
stavené nad vodami krásnej tyrkysovej lagúny 
a majú naviac v kúpeľni jazuzzi i priamy vstup 
do tyrkysovej lagúny 

STRAVOVANIE: Polpenzia formou bohatých 
bufe tových stolov vrátane nealko nápojov, 

miestneho piva a vína • Možnosť doplatku 
na plnú penziu+, resp. all inclusive (nezahŕňa 
reštaurácie á la carte)

VYBAVENIE: 24hodinová recepcia, 3 reštaurá
cie a 2 bary • Bazén, spa, centrum potápania 
(PADI), centrum vodných športov (jetski, šnor-
chlovanie), joga, pilates, vodný aerobik, fitness 
centrum • Detský klub a babysitting, obchodík, 
WiFi (zdarma) • Disko a živá hudba, karaoke, 
kultúrne večery

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Zmes talianskeho dizaj
nového luxusu a nezameniteľného tropického 
raja s ideálnymi podmienkami na spoznávanie 
podmorského života

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.cocoonmaldives.com

COCOON 
MALDIVES
5

Dizajnový 
rezort
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DIAMONDS
ATHURUGA 
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Athuruga – južný Ari atol 
• Transfer hydroplánom z letiska Male cca 
20 min.

POLOHA: Nový moderný rezort postavený 
na menšom panenskom ostrove

UBYTOVANIE: Moderné plážové bungalovy majú 
plne vybavené kúpeľňu s WC, vnútornou i von
kajšou sprchou, klimatizáciu, stropný ventilátor, 
sejf, minibar (každý deň dopĺňaný), súpravu 
na prípravu kávy a čaju, terasu / verandu s po
hodlným sedením a vstupom priamo na pláž 
• Priestranné beach junior suity majú navyše 
lounge s pohovkou (možnosť ubytovať 4-člennú 
rodinu), väčšiu terasu aj s možnosťou stolovania 
+ WiFi internet • Luxusné vodné vily majú i pria
my vstup z veľkej terasy do mora, obývaciu časť 
so sedením, iMac s filmami a hudbou, šatník, 
masážnu sprchu i veľkú vaňu

STRAVOVANIE: All inclusive – plná penzia for
mou bufetových stolov, vybrané medzinárodné 
nealko a alko nápoje vrátane čerstvých džúsov 
od 10:00 hod. do 24:00 hod., snacky a pizza 

v priebehu dňa • Pre hostí vo vodných vilách je 
k dipozícii i á la carte reštaurácia Thari (raňaj-
ky, obed i večera + koktejly i vybrané napoje 
od 18:00 do 23:00 hod.)

VYBAVENIE: Moderný komplex so 70timi bun
galovmi, suitami a vilami, recepcia s business 
centrom i WiFi internetom (zdarma), klinika 
s 24hod. lekárskou službou, knižnica, butik, 
krajčírstvo na mieru, hlavná bufetová reštau
rácia + 4 menšie á la carte reštaurácie a bary, 
denné i večerné decentné zábavné programy 
so živou hudbou • Bez poplatku: jóga, pilates, 
biliard, šípky, stolný tenis, windsurfing, kanoe, 
šnorchlovanie, plážový volejbal, 1x za pobyt pol
denný lodný výlet • Za poplatok: Serena spa, 
ayurvédske masáže, potápanie, katamarany, 
cigary, prémiové nápoje a šampanské

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Moderný rezort s boha
tým all inclusive programom

Ďalšie informácie:  
www.athurugabeach.diamondsresorts.com

ANANTARA 
DHIGU  
RESORT
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Dhigufinolhu – južný Male 
atol, cca 35 min. rýchloloďou od letiska

POLOHA: Luxusný rezort podlhovastého tvaru 
strednej veľkosti (510 x 150 m) je obklope
ný bielopiesočnatou plážou • Nachádza sa 
v blízkosti sesterských rezortov Anantara Veli 
a Naladhu Maldives, s ktorými majú spoločnú 
tyrkysovú lagúnu

UBYTOVANIE: Sunrise beach vily (125 m²) 
majú kompletne vybavenú čiastočne otvorenú 
kúpeľňu s vaňou, sprchou, vonkajšou sprchou 
a WC, klimatizáciu, sejf, LCD TV,  CD/DVD pre
hrávač, iPod dokovaciu stanicu, WiFi (zadarmo), 
minibar, kávovar, pohovku, terasu so sedením, 
lehátkami a vstupom na pláž (vily s výhľadom 
na západ slnka za doplatok) • Vily s bazénom 
a vodné suity za doplatok • Možnosť ubytovať 
rodinu s 2 deťmi

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu alebo 
plnú penziu

VYBAVENIE: Očarujúci rezort ponúka 70 plážo
vých vil a 40 vodných suít, reštaurácie a bary 
(možnosť stravovania aj v susednom rezorte 
Anantara Veli), butik, knižnicu, bazén, luxusné 
spa centrum, fitnes, tenisové kurty, detský klub, 
jógu, plážové hry, volejbal, stolný tenis, požičov
ňu bicyklov, vodné športy (parasailing, vodné 
lyžovanie, vodný skúter, windsurfing, paddle 
board, kajaky), šnorchlovanie, PADI centrum

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jedinečné prostredie, 
služby na vysokej úrovni, krátky transfer z le
tiska Male • Rezort uspokojí i náročnejších 
cestovateľov

Ďalšie informácie: www.anantara.com

All inclusive
rezort

Komfortný
luxus
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NALADHU 
PRIVATE ISLAND 
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Veligandu Huraa – južný Male atol, 
cca 35 min. rýchloloďou od letiska

POLOHA: Exkluzívny boutique rezort na men
šom ostrove (cca 190 x 120 m), na okraji lagú
ny vedľa sesterských hotelov Anantara Dhigu 
a Anantara Veli

UBYTOVANIE: 20 romantických priestranných 
viliek / domčekov • Ocean house s bazénom 
má 300 m² a nádherný výhľad na oceán, dispo
nuje plne vybavenou kúpeľňou, WC, vonkajšou 
sprchou, vaňou, TV a DVD, vonkajším aj vnútor
ným posedením, terasou s bazénom, espresso 
kávovarom, gurmet minibarom a vinotékou, 
WiFi (zdarma), butler servis • K domčeku 
prislúcha samostatná „cabana“ s priamym 
prístupom na pláž a s kajakmi • Beach house 
s bazénom je priamo na pláži 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu 

VYBAVENIE: Na malom krásnom ostrovčeku, 
čo v preklade Naladhu znamená, je reštaurá
cia, fitness centrum, „in house“ spa • Hostia 
môžu využívať služby oboch sesterských rezor
tov ako aj ich športové možnosti (tenis, jóga, 
vodné lyžovanie, vodné skútre, potápanie, 
šnorchlovanie)   

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Symfónia štýlu a elegan
cie v úplnom súkromí • Jeden z naj rezortov 
na Maldivách

Ďalšie informácie:  
www.anantara.com

ANANTARA 
VELI RESORT
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Veligandu – južný Male atol, 
cca 35 min. rýchloloďou od letiska

POLOHA: Luxusný rezort len pre dospelých 
strednej veľkosti (450 x 380 m) sa nachádza 
na krásnych bielych plážach s tyrkysovou vo
dou, v blízkosti sesterských rezortov Anantara 
Dhigu a Naladhu Maldives, s ktorými majú spo
ločnú nádhernú lagúnu

UBYTOVANIE: 67 bungalovov postavených 
nad vodou • Overwater bungalov (62 m²) 
s priamym prístupom do lagúny má kompletne 
vybavenú kúpeľňu a WC, súpravu na prípravu 
čaju a kávy, minibar, TV a DVD, terasu s pohov
kami, Wifi (zdarma), sejf • Superior overwater 
bungalow sa nachádzajú na konci lagúny, majú 
krajší výhľad na východ slnka • Deluxe overwa
ter bungalow je väčší (92m²) • K dispozícii sú aj 
bungalowy s privátnym bazénom 

STRAVOVANIE: Polpenzia formou bufetových 
stolov  •  Možnosť doplatku na plnú penziu 

VYBAVENIE:  6 reštaurácií a 2 bary, vináreň 
• Infinity bazén, spa, wellnes a fitnes centrum, 
tenisové kurty, jóga, škola varenia, vodné lyžo
vanie, wakeboarding, vodné skútre, flyboarding, 
plachtenie, parasailing, surfovanie, windsurfing, 
kitesurfing, šnorchlovanie, kajaky, stand up 
paddle boardy, potápanie (SCUBA) • Privátny 
ostrov na pikniky a šnorchlovanie

 NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jeden z mála rezortov 
len pre dospelých, kde vládne absolútny pokoj 
a romantická atmosféra • Hostia môžu využívať 
aj služby hotela Anantara Dhigu

Ďalšie informácie:  
www.anantara.com

Luxusný 
boutique rezort

Len pre 
dospelých
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PROFESIONÁLNA TENISOVÁ AKADÉMIA – DETSKÁ AKADÉMIA DOMINIKY CIBULKOVEJ – FIREMNÉ AKCIE S KOMPLETNÝM SERVISOM – PRENÁJOM TENISOVÝCH KURTOV
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 UČÍME SA 
OD NAJLEPŠÍCH



SEYCHELY

SEYCHELY

Ďaleko od civilizácie ležia ostrovy ukrývajúce ro
mantické pláže, krištáľovo čistý oceán, či ma
lebné zátoky s bielym pieskom, ktorý kontras

tuje s farbami všetkých odtieňov pralesa a dúhovým 
podmorským svetom pestrofarebných rýb a koralov. 
Presne takto vyzerajú Seychely, nikde na svete nenáj
dete tak krásnu prírodu, ako na týchto tropických ostro
voch. Seychely tvorí 115 neveľkých, roztrúsených ostro
vov a ostrovčekov v Indickom oceáne, pričom najväčšie 
z nich sú Mahé, Praslin, La Digue a Silhouette. Najväčší 
ostrov Mahé je dlhý 30 km, široký 8 a nájdete na ňom 
i malé hlavné mesto Victoria. Najznámejšou plážou 
ostrova je Beau Vallon, kde je sústredených najviac ho
telov a reštaurácii. Juh ostrova je pokojnejší, s krajšími 
plážami aj prírodou. Druhým najväčším ostrovom Sey
chel je Praslin. Leží 60 km severovýchodne od Mahé 
a cesta lietadlom vám nezaberie ani 15 minút. Ak sa 
tam vyberiete rýchloloďou, cestovať budete hodinu. Po
zdĺž pobrežia sa striedajú malebné zálivy s krásnymi dl
hými plážami, na prvý pohľad ukryté pred očami turis
tov, ako napríklad Anse Lazio. 
 
KEDY CESTOVAŤ
Na Seycheloch sa dá dovolenkovať po celý rok. Ročné 
obdobia tu určujú pasáty. V čase od októbra do apríla 
prinášajú prúdy teplého a vlhkého vzduchu od severo
západu, od mája do septembra chladnejšie a suchšie 
počasie od juhovýchodu. V prechodných obdobiach 
panuje bezvetrie. Dážď sa vyskytuje počas celého roka 
a prichádza v náhlych a krátkych prívaloch. Teploty sa 
celoročne pohybujú medzi 28 – 30 °C, more má prí
jemných 26 – 27 °C. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Seychely lety s jedným poho
dlným prestupom z Viedne i Budapešti spol. Emirates, 
Qatar alebo Turkish. Krátky stopover / zastávka na ces
te späť v Emirátoch alebo Katare je atraktívnym spestre
ním dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci na Seychely 
na menej ako 90 dní nepotrebujú vstupné víza. Stačí 
cestovný pas platný minimálne 3 mesiace po plánova
nom návrate z dovolenky. V prípade príletu pasažierov 
z africkej destinácie je pri vstupe do krajiny nevyhnutné 
predložiť potvrdenie o vakcinácií proti žltej zimnici (me-
dzinárodný očkovací preukaz). 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Mahé – Port Lannay, trans
fer z letiska cca 30 min.

POLOHA: Rozľahlý luxusný rezort leží severový
chodne od Mahé na dvoch najkrajších plážach 
ostrova, rozprestiera sa na viac ako 120 hektá
roch s výhľadom na národný park Marine

UBYTOVANIE: Izby tropical garden (48 m2) a väč
šie junior suity (62 m2) s možnosťou detskej prí
stelky majú kompletne vybavenú kúpeľňu s va
ňou, sprchovým kútom, TV, iMac Mini, CD / DVD, 
WiFi internet (zdarma), minibar, sejf, klimatizá
cia, stropný ventilátor, balkón alebo terasa  

s výhľadom do záhrady a na more • Senior suity  
(72 m2) majú navyše obývaciu časť s pohovkou 
• Family vily (330 m2) a beach vily (240 – 370 m2)  
majú rovnaké vybavenie ako suity + 2 spálne,  
2 kúpeľne, vínnu chladničku, rýchlovarnú kan
vicu a malý bazén na terase

STRAVOVANIE: Polpenzia formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na plnú penziu

VYBAVENIE: Hotel disponuje 313 izbami, sui
tami a vilami s bazénom, ktoré sú priestranné 
a elegantne zariadené • Okrem výborného 
servisu komplex ponúka 5 reštaurácií (medziná-
rodná, francúzska, ázijská a kreolská kuchyňa), 
5 barov, wellness a spa, 4 bazény, detský klub, 
obchody • Bez poplatku: fitnes centrum, 4 teni
sové kurty, squash, bezmotorové vodné športy, 
katamaran, windsurfing, kajak • Za poplatok: 
rybolov na otvorenom mori, potápanie (PADI 
centrum), jóga

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný exotický rezort 
s najvyššou kvalitou služieb v prekrásnom prí
rodnom prostredí

Ďalšie informácie:  
www.epheliaresort.com

CONSTANCE 
EPHELIA

5

Veľký exotický 
rezort
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Seychely – severný cíp ostrova 
Mahé / Anse Etoile, cca 30 min. od letiska

POLOHA: Menší boutique rezort sa nachádza 
na jednej z najmalebnejších zátok ostrova,  
zasadený do bujnej vegetácie pozdĺž bielopie
sočnatej pláži miestami lemovanej granitovými 
skalami  •  Hlavné mesto Viktória  je vzdialené 
20 minút jazdy autom

UBYTOVANIE: 40 moderných klimatizovaných 
chatiek / bungalovov s koloniálnym nádychom 
• Chatky s výhľadom na oceán (45 m²) majú  
kompletne zariadenú kúpeľňu s vaňou, sprchou 
a WC, stropný ventilátor, TV, sejf, príslušenstvo 
na prípravu čaju a kávy, Nespresso, minibar, 
WiFi (zdarma), terasu • Chatky ocean pool 
majú malý privátny bazén a sú priestrannejšie

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE:  Recepcia, reštaurácia a bar s vý
hľadom na oceán • Bazén, spa, šnorchlovanie 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Menší plážový rezort 
zdôrazňujúci divokú prírodu je vedený rodinnou 
firmou • Vhodný skôr pre páry 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.caranabeach.com

CARANA 
BEACH
4+

Malý boutique 
rezort
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CONSTANCE 
LEMURIA
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Praslin, Anse Kerlan, cca  
15 min. letu z ostrova Mahé a 5 min. jazdy ostro
vom Praslin

POLOHA: Luxusný hotelový rezort vypĺňa seve
rozápadný cíp ostrova Praslin, obklopený uni
kátnou vegetáciou a obmývaný teplými vodami 
pokojnej lagúny, ktorá mu poskytuje 3 rôzne 
biele piesočnaté pláže

UBYTOVANIE: Hotel má 105 suít a víl oriento
vaných na oceán a západ slnka, roztrúsených 
v 101 hektárovej exotickej záhrade • Každá 
suita je diskrétne ukrytá v okolitej zeleni a od 
pobrežia je vzdialená maximálne 15 m • K vy
baveniu junior suity (52 m2) patrí klimatizácia, 
stropný ventilátor, minibar, sejf, TV s DVD 
/ CD, rýchlovarná kanvica, terasa so sedením 
a s výhľadom na more • Elegantné kúpeľne 
so sprchou, vaňou, WC a fénom • Luxus za
riadenia dotvára aj použitý materiál: mramor, 
drevo, kameň a ružový granit

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu – večere 
a’la carte

VYBAVENIE: Veľký kaskádovitý bazén 
• 4 gastronomické reštaurácie, 5 barov, 
detský klub, knižnica, 2 obchody, vodné a po
tápačské centrum • V spa je sauna, jacuzzi, 
fitnes, kaderníctvo, kozmetický salón, masáže 
• 2 tenisové kurty, katamaran, kajaky, vodné 
bicykle, windsurfing, potápanie • Hotel má 
vlastné 18jamkové golfové ihrisko (zdarma 
pre hotelových hostí)

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Obdivuhodná harmónia 
unikátnej prírody tropického ostrova a ľudské
ho diela, ktoré s maximálnou citlivosťou dodalo 
prírodnému výtvoru schopnosť ponúknuť svo
jim návštevníkom relax v luxusnom prostredí  
• Golfový raj priamo v rezorte

Ďalšie informácie:  
www.lemuriaresort.com

THE 
H RESORT 
BEAU 
VALLON 
BEACH
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Severná časť ostrova Mahé – pláž 
Beau Vallon, cca 20 min. od letiska

POLOHA: Elegantný boutique rezort sa nachá
dza na dlhej pláži s bielym pieskom a tyrkysovou 
vodou, 50 m od brehu je koralový útes •  Hlav
né mesto Viktória  je vzdialené 10 minút jazdy 
autom

UBYTOVANIE: 100 suít a víl • Junior suity 
(55 m²)  sú zariadené v tradičnom seychel
skom štýle, ktorý je navzájom prepojený s mo
dernými prvkami, nachádzajú sa na 2. poschodí 
• Plne vybavená kúpeľňa s vaňou aj „dažďovou“ 
sprchou, príslušenstvo na prípravu čaju a kávy, 
TV, WiFi (zdarma), sejf, minibar, balkón s vý
hľadom do záhrady • Garden junior suity sú 
umiestnené na prízemí a majú terasu • Beach 
pool vily s výhľadom na oceán (150 m²)  majú 
vlastný bazén a priamy prístup k pláži • Grand 
beach pool vily sú ešte priestrannejšie  (250 m²)  

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE:   5 reštaurácií a 2 bary • Bazén 
a detský bazén,  fitness centrum, spa, detský 
klub, tenis, volejbal, petanque, stolný tenis, šnor
chlovanie, kajaky, potápanie, rybolov na otvore
nom mori, WiFi

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborné služby, pohostin
ná atmosféra, pekná dlhá piesočnatá pláž  

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.hresortseychelles.com

Trojplážový 
luxus

Elegantný 
rezort
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MAURÍCIUS

MAURÍCIUS

Tento neveľký ostrov uprostred Indického oceá
nu pripomína raj. Hlavne ten dovolenkový. Veď 
kde inde na svete nájdete hotely, v ktorých sa 

držia zásady rovnaký počet personálu ako hotelových 
hostí? Okrem prvotriednych služieb má aj ideálnu po
lohu, leží na juhozápade najteplejšieho oceánu sveta, 
more je tam modré rovnako ako obloha nad ním a cha
rakteristickým znakmi ostrova sú aj zvyšky nedotknu
tej prírody. Ostrov od severu na juh meria 60 km a od 
východu na západ ešte o 20 menej. Ale 330 km pobre
žia tvoreného prevažne bielym pieskom a plytkými la
gúnami vám na dokonalý relax určite postačí. Maurícius 
je tiež ostrovom kontrastov. Prekvapí vás neuveriteľná 
zmes jazykov a národností, ktorá však pridáva tomuto 
miestu na atraktivite. Ukážkový multikulturalizmus je vý
sledkom pestrej histórie ostrova. Obyvateľstvo tvorené 
zmesou národností ázijského, afrického a európskeho 
pôvodu žije vo vzájomnej zhode a spoločne slávia všet
ky sviatky. Úradným jazykom je angličtina, domáci však 
väčšinou hovoria francúzskym dialektom, kreolsky. Vý
hodou kozmopolitného charakteru ostrova je i bohatá 
a rôznorodá ponuka výbornej miestnej kuchyne. 

Ak ste milovníci golfu, tento ostrov je pre vás doslova raj. 
Neopakovateľná prírodná scenéria, jazierka či odpaly 
cez morské zátoky uspokoja aj tých najnáročnejších. 
Maurícius disponuje mnohými 18jamkovými ihriskami. 
 
KEDY CESTOVAŤ
Na Mauríciu sa dá dovolenkovať skoro po celý rok. Teplé 
a suché zimy s priemernými teplotami 24 – 26 °C sú 
ideálne pre golfistov (máj – október), horúce a vlhké 
letá s teplotami okolo 30 °C pre plážových dovolen
károv (december – apríl), v letnom období sa môžu 
vyskytovať cyklóny. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Maurícius priame lety z Viedne 
spol. Austrian alebo lety s jedným pohodlným prestu
pom z Viedne i Budapešti spol. Emirates alebo Turkish. 
Krátky stopover / zastávka na ceste späť v Emirátoch 
je atraktívnym spestrením dovolenky. Občania SR a ČR 
cestujúci na Maurícius na menej ako 90 dní nepotre
bujú vstupné víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 
3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Belle Mare – východné pobrežie, 
od letiska cca 1 hod. a 15 min.

POLOHA: Prestížny hotel známej hotelovej siete 
CONSTANCE sa nachádza v tropickej 15hektá
rovej záhrade, priamo na 2 km dlhej bielopiesoč
natej pláži Belle Mare, ktorá patrí medzi jednu 
z najkrajších pláží ostrova • Súčasťou areálu 
sú aj dve 18jamkové golfové ihriska Legend 
a Links • Hlavné mesto Port Louis je vzdialené 
80 km

UBYTOVANIE: Komfortne a štýlovo zariadené 
Prestige izby (45 m2) sú situované v dvojpo
schodových budovách na južnom cípe rezortu 
• Sú vybavené klimatizáciou, minibarom, TV, 
internetom (zadarmo), sejfom, kúpeľňou s va
ňou, sprchou, WC a fénom, pohovkou, balkónom 
/ terasou s výhľadom na more (niektoré izby 
majú výhľad cez bazén) • Junior suity sú väčšie  
(68 m2), majú navyše šatník, sú s výhľadom 

na more alebo sú priamo na pláži • Deluxe suity 
(96 m2) majú oddelenú obývaciu a spálňovú časť 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu alebo all 
inclusive: plná penzia formou bufetových stolov, 
resp. a’la carte, káva / čaj, nealko a alko nápoje 
(i značkové s výberom vín z celého sveta), den
ne dopĺňaný minibar 

VYBAVENIE: Hotelový komplex má 277 izieb, 
suít a vil, 7 reštaurácii, 5 barov, 4 bazény, mi
niklub, obchodíky, konferenčnú miestnosť, spa 
a fitnes centrum • Zdarma: volejbal, 4 tenisové 
kurty (loptičky za poplatok), stolný tenis, fran
cúzsky bowling, minigolf, vodné lyžovanie, wind
surfing, kajaky, vodné bicykle, plavba loďkou 
s preskleným dnom, šnorchlovanie • Za po
platok: golf (green fee zdarma pre hotelových 
hostí), potápanie PADI & CMAS, rybolov, para
sailing, požičovňa bicyklov • Večer živá hudba

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Krásny hotel na nádhernej 
pláži so širokými možnosťami športu a zábavy, 
perfektný servis, raj pre golfistov

Ďalšie informácie:  
www.constancehotels.com

CONSTANCE 
BELLE MARE 

PLAGE 
5

Krásna pláž
i golf
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Trou d’Eau Douce – východné po
brežie, cca 1 hod. transfer z letiska

POLOHA: Exkluzívny hotelový komplex leží 
na bielopiesočnatom pobreží s tyrkysovým mo
rom • Pozostáva z 2 častí: pevninskej a ostrov
nej • Na pevnine sa nachádzajú izby, reštaurá
cie, bary, bazény, spa, športové centrum a pláže  
• Cez lagúnu sú loďou rýchlo prístupné dva 
krásne  ostrovy: Ile aux Cerfs s 18jamkovým 
golfovým ihriskom, plážami, vodnými športami, 
reštauráciami a barmi, ostrov Ilot Mangenie 
s reštauráciou, barom a plážou (len pre hote-
lových hostí)

UBYTOVANIE: Moderne zariadené izby a suity 
majú klimatizáciu, kúpeľňu s vaňou, sprchou, 
WC, TV, internet (zadarmo), minibar, rýchlovar
nú kanvicu, sejf, pohovku a balkón / terasu s vý
hľadom na oceán • Deluxe izby (54 – 56 m2) 
sú s výhľadom na more alebo s priamym prístu
pom na pláž (za poplatok) • Junior suity (cca 
65 – 70 m2) sú v časti Hibiscus a Frangipani

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu (niektoré 
večere a’la carte)

VYBAVENIE: Rozľahlý hotelový areál s 200 izba
mi a suitami má 5 reštaurácii, 2 bary, obchodíky, 
2 bazény, exkluzívne spa, kaderníctvo, detský 
a teens klub, tenis, fitnes, volejbal, lukostreľbu, 
bedminton, futbal, jogu, kajaky, šnorchlovanie, 
vodné lyže a windsurfing • Za poplatok: po
tápanie (PADI centrum), rybolov, parasailing, 
katamaran, golf (18-jamkové golfové ihrisko)

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotelový kom
plex s najmodernejšími vymoženosťami, výbor
nou polohou a vlastným špičkovým golfovým 
ihriskom • Pre najnáročnejších dovolenkárov

Ďalšie informácie:  
www.letouessrokresort.com

SHANGRI-LA’S 
LE TOUESSROK 
RESORT & SPA
5

Luxusný hotelový 
komplex

88

D
O

V
O

L
E

N
K

A
 

N
A

 
Ú

R
O

V
N

I



THE ST. REGIS 
MAURITIUS 
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Le Morne – juhozápadné pobrežie, 
cca. 1 hod. 15 min. od letiska

POLOHA: Exkluzívny rezort v koloniálnom štýle 
na nachádza na dlhej bielej pláži, obklopený 
je veľkou tyrkysovou lagúnou, na polostrove 
Le Morne s rovnomenným vrchom za chrbtom

UBYTOVANIE: 172 klimatizovaných suít v nie
koľkých  2poschodových blokoch •  Moderne 
vybavené junior suity (65 m²) dekorované v prí
rodných odtieňoch majú kompletne zariadenú 
kúpeľňu s WC, TV a DVD, WiFi (zdarma), iPod 
pripojenie, balkón / terasu, sejf, minibar, súpra
vu na prípravu kávy a čaju (výhľad na oceán je 
za doplatok) • Beachfront junior suity sú o nie
čo väčšie  a nachádzajú sa najbližšie k pláži 
• Manor spa suity (146 m²)  ponúkajú naozaj 
bohatý priestor a  nachádzajú sa v hlavnej budo
ve, vyznačujú sa koloniálnejšími prvkami 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bohatých bufe
tových stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, 
resp. plnú penziu

VYBAVENIE: 5 reštaurácii a barov s japonskou, 
francúzskou či indickou kuchyňou • Spa 
a fitness centrum, hlavný bazén a bazén v zá
hrade, salón krásy, miestnosť s hrami, volejbal, 
stolný tenis, prenájom bicyklov •  Vodné športy: 
kajaky, potápania (SCUBA), šnorchlovanie

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jedna z najlepších adries 
na ostrove s perfektným servisom 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.marriott.com

MARADIVA 
VILLAS 
RESORT 
& SPA
5OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Maurícius – západné pobrežie, 
Flic en Flac / Tamarin, transfer z letiska cca 
60 minút

POLOHA: Luxusný vilový rezort leží priamo 
na krásnej piesočnatej pláži • Do hlavného 
mesta Port Louis je to cca 20 minút jazdy

UBYTOVANIE: 65 elegantne zariadených klima
tizovaných suite víl (163 m²) s kompletne vyba
venou kúpeľňou s vaňou, vnútornou i vonkajšou 
sprchou, oddeleným WC, fénom, šatníkom, TV, 
WiFi (za poplatok), minibarom, súpravou na prí
pravu čaju a kávy, sejfom, veľkou terasou s le
hátkami a sedením (beach suite vila na pláži je 
za doplatok) •  Každá vila má vlastný privátny 
plunge bazén (15 m²)

STRAVOVANIE: Polpenzia formou bufetových 
stolov 

VYBAVENIE:  Luxusný rezort v tropickej záhrade 
s architektúrou v mauríciuskom štýle • Areál 
ponúka hosťom infinity bazén s výhľadom 
na more, 2 reštaurácie a bar, 24hodinový butler 
servis, kaderníctvo, obchodík, moderné fitnes 
a luxusné spa centrum, detský miniklub, tenis, 
vodné lyžovanie, kanoe, kajaky, vodné bicykle, 
šnorchlovanie a windsurfing • Za poplatok:  
rybolov na otvorenom mori, škola varenia, 
jazda na koni, plávanie s delfínmi, potápanie 
(SCUBA), plavba katamaránom • 18jamko
vé golfové ihris ko Tamarina v blízkosti hotela 
(15 min. jazdy)

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ideálne miesto pre stráve
nie romantickej a luxusnej dovolenky v diskrét
nom prostredí 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.maradiva.com

Štýlový 
luxus

Luxusný 
vilový rezort
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OMÁN

OMÁN

Pevností, hradov a ďalších pozoruhodných sta
vieb je v Ománe asi toľko, koľko je vo Fínsku 
jazier. Krajina akoby vystrihnutá z rozprávky 

Tisíc a jednej noci bola kedysi námornou a obchodnou 
mocnosťou, ktorá sa formovala pod vplyvom okupácií 
rôznych náboženstiev a kultúr. Krajina je preto poznače
ná vzťahmi s Ďalekým východom, Indiou či s východnou 
Afrikou. Všetky tieto vzťahy sa dnes prejavujú tak v kul
túre ako aj v kuchyni, štýle obliekania a v živote súčas
ných obyvateľov. Nechýba tu kvalitná cestná sieť a bez
problémové značenie. A tak ako rastie infraštruktúra, 
pokračuje tiež výstavba turistických rezortov alebo mo
derných biznis štvrtí. Všetko sa deje pod prísnym okom 
sultána. Preto je Omán moderným štátom, ktorý záro
veň rešpektuje všetko historické. Hlavné mesto Ománu 
Muscat sa od iných arabských veľkomiest líši. Je oveľa 
arabskejší a hlavne pokojnejší. Ďalším lákadlom tejto 
arabskej krajiny, kde počas jedného dňa môžete zažiť 
suchú púšť, zelené údolie, nádherné biele pláže, ale aj 
typický mestský ruch, je príroda. Hoci väčšinu územia 
pokrýva púštna rovinná nížina, v určitých oblastiach sa 
vyskytuje početná zelená vegetácia. Pre tých, čo majú 
radšej históriu, má Omán prichystané vnútrozemie po
siate malými a veľkými pevnosťami. Pláže v Ománe sú 
verejné, pred hotelmi veľmi dobre vybavené a mnohé 
pre iných ako hotelových hostí neprístupné. 

KEDY CESTOVAŤ
V Ománe môžete dovolenkovať po celý rok. Na pobreží 
a v okolí hlavného mesta dosahujú v lete (máj – sep-
tember) teploty až 47 °C, s vysokou vlhkosťou vzduchu. 
Oveľa príjemnejšie je v zime (október – apríl) s teplo
tami okolo 25 – 30 °C. Počas roka sú dlhé obdobia 
bez akýchkoľvek zrážok. Vo vnútrozemí je podnebie 
prevažne púštne. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Ománu / Muscat lety s jedným 
pohodlným prestupom z Viedne i Budapešti spol. Emi
rates alebo Qatar. Občania SR a ČR cestujúci do Ománu 
potrebujú vstupné víza a cestovný pas platný minimálne 
3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. Turistic
ké víza je možné získať na letisku po prílete do Ománu 
alebo ich vybaviť vopred online – podrobné info v CK.

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Muscat – Al Bustan pláž, cca  
30 min. od letiska

POLOHA: Prvotriedny RITZCARLTON hotel leží 
priamo na 1 km dlhej piesočnatej pláži, s pre
krásnou kulisou hôr, ktoré sa týčia za jeho chrb
tom • Centrum Muscatu je vzdialené cca 10 km

UBYTOVANIE: Deluxe mountain izby (40 m2) sa 
nachádzajú na 5. a 6 . poschodí, sú luxusne de
korované v kontinentálnom štýle, s kompletne 
vybavenou kúpeľňou s WC, TV, DVD, klimatizá
ciou, rýchlovarnou kanvicou, sejfom, pripojením 

na internet (za poplatok), minibarom, balkónom 
s výhľadom na hory • Výhľad do záhrady a na 
more za doplatok

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Elegantne luxusný 9poschodo
vý hotel leží v rozľahlej udržiavanej záhrade  
• Budove dominuje impozantné lobby s átriom 
a typickými arabskými oblúkmi siahajúcimi až 
do výšky 4. poschodia • K dispozícii je čajov
ňa, 5 reštaurácii a barov, kaderníctvo, niekoľko 
obchodov a spa • V záhrade medzi palmami je 
bazén so slnečnou terasou vybavenou lehátka
mi, slnečníkmi a plážovými osuškami (zdarma)  
a s plážovým barom • Športové a relaxačné ak
tivity: menšie fitnes centrum, 4 tenisové kurty, 
stolný tenis, cvičné golfové ihrisko, za poplatok 
vodné športy na pláži, denný program pre deti 
od 5 do 11 rokov, možnosť sledovania delfínov

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný plážový komplex 
• Úchvatné prostredie, kvalitné služby svetovej 
značky RITZ CARLTON

Ďalšie informácie:  
www.ritzcarlton.com

AL BUSTAN PALACE 
A RITZ-CARLTON

5+

Top rezort
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DUBAJ SPOJENÉ ARABSKÉ 
EMIRÁTY

DUBAJ

Ťažko sa dá veriť, že na tomto mieste bol ešte 
pomerne nedávno len ospalý prístav. Púšť vy
striedala osemprúdová diaľnica, lemuje ju les 

mrakodrapov, nákupnú horúčku uhasia luxusné me
gacentrá a o zábavu a vzrušenie sa postará množstvo 
„svetových“ atrakcií. Presne takto dnes vyzerá Dubaj, 
mesto jedinečných kontrastov a neobmedzených mož
ností. Veď kde na svete sa môžete lyžovať, keď teplota 
vzduchu presahuje 40 stupňov? Jedine uprostred Spo
jených arabských emirátov, v Dubaji, kde sa nachádza 
najväčšie halové stredisko zimných športov na svete. 
Dubaj sa nepodobá žiadnemu inému mestu na zemi, 
pretože nikde na zemi nenájdete na tak malom priesto
re toľko prepychu, extravagancie a architektonických 
divov, ktoré balansujú na hranici supermoderného štýlu 
a gýču. Ešte niečo však robí Dubaj dokonalým lákadlom 
pre turistov. Je to jeho kultúra, ktorá je síce zviazaná 
s tradíciou islamu v arabskom svete, ale zároveň sa 
vyznačuje vysokým stupňom tolerancie pre iné životné 
štýly a náboženstvá. Zábava, nočný život, bohaté špor
tové vyžitie, slnenie sa na piesočnatej pláži, ležérne 
oblečenie, ale i najnovšia západná kultúra a najpok
rokovejšie vymoženosti techniky, to všetko je v Dubaji 
na dennom poriadku. V hoteloch sa bežne servíruje 
alkohol, podáva sa vynikajúca medzinárodná kuchyňa 
a usporadúvajú sa zábavné večierky. Dlhé piesočnaté 
pláže so svetlým pieskom sú súkromné i verejné. Privát
ne patria jednotlivým hotelom, ostatné sú prístupné kaž
dému (platí sa poplatok za lehátko so slnečníkom). 

KEDY CESTOVAŤ
V Dubaji sa dá dovolenkovať po celý rok. Najideálnejšie 
počasie je v období február – máj a október – novem
ber, kedy sú teploty vzduchu okolo 28 – 35 °C.  V lete 
(júl – august) sa teploty šplhajú nad 40 °C a v zime 
(december – január) sú okolo 24 °C a more má 21 °C. 
Celoročne je veľmi nízky výskyt zrážok.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Dubaja priame lety z Viedne 
i Budapešti spol. Emirates. Občania SR a ČR cestujú
ci do Dubaja / SAE na menej ako 90 dní nepotrebujú 
vstupné víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 
3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Dubaj – Bluewaters ostrov, cca 
45 min. od letiska

POLOHA: Nový moderný rezort je súčasťou kom
plexu 2 hotelov, rezidencíí, luxusného plážové 
klubu a divadla na umelo vybudovanom ostro
ve Bluewaters s kompletnou infraštruktúrou 
(200 obchodov, reštauráciíí, kaviarní, barov 
a hlavná atrakcia Ain Dubai – najvyššie vy-
hliadkové koleso na svete) • Hotel leží priamo 
na 450 m dlhej privátnej piesočnatokamien
kovej pláži s výhľadom na otvorené more a Pal
mový ostrov • Jumeirah Marina beach s pro
menádou The Walk s obchodmi, reštauráciami 
a kaviarňami je len na pešo od hotela

UBYTOVANIE: Priestranné klimatizované Palace 
deluxe izby (54 m2) sú moderne a komfortne 
zariadené majú veľkú kúpeľňu s vaňou, sprcho
vý kút a WC, šatník, WiFi internet (zdarma), 
LED TV, minibar, sejf, Nespresso, pohovku a bal
kón / terasu so sedením • Palace deluxe izby 
– resort view sú lokalizované na prízemí, izby 

– partial Ocean view na prvých poschodiach 
a izby – Ocean view na najvyšších poschodiach 
s výhľadom na more • Elegantné 1spálňové 
suity (110 m2) majú navyše oddelenú obývaciu 
a jedálenskú časť a výhľad na more

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov v slávnej reštaurácii Helĺ s Kitchen šéf
kuchára Gordona Ramsay • Možnosť doplatku 
na polpenziu (obedy alebo večere / set menu 
v panázijskej reštaurácii Zheng Wei alebo ve-
čere / bufetové stoly v reštaurácii Bacchanal)

VYBAVENIE: Moderný rezort „nearabského“ 
štýlu so 194 luxusnými izbami a suitami v kom
pexe v tvare „U“ v strede s exotickou záhradou 
s 2 bazénmi, slnečnou terasou s lehátkami, sl
nečníkmi, barom • Vstupná hala s recepciou, 
lobby barom, butikom, 6 výborných reštaurácii 
a barov, luxusné wellness a moderné fitness 
centrum, tienený detský bazén

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Komfortný a pôžitkársky 
rezort s privátnou plážou, zábavou a super po
lohou

Ďalšie informácie:  
www.caesars.com/dubai

CAESARS PALACE 
BLUEWATERS DUBAI

5

Komfortný
moderný komplex
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Dubaj – pláž Jumeirah, cca 25 min. 
od letiska

POLOHA: Luxusný plážový hotel s rozľahlou 
záhradou je súčasťou prestížneho hotelového 
komplexu MADINAT JUMEIRAH • Len pár 
krokov po 2 km dlhej bielopiesočnatej pláže 
je vzdialený ikonický BURJ AL ARAB a vodný 
park Wild Wadi • Centrum mesta je cca 20 min. 
jazdy autom

UBYTOVANIE: 387 komfortných klimatizova
ných izieb a 43 suít • Elegantné resort deluxe 
izby (51 m²)  sú zariadené v príjemných béžo
vých farbách, majú otvorenú kúpeľňu, balkón, 
výhľad na rezort, do záhrady, resp. na bazén • 
K ich vybaveniu patrí aj súprava na prípravu čaju 
a kávy, sejf, minibar, WiFi (zdarma) • Ocean de
luxe izby s výhľadom na more sú za príplatok, 
rovnako aj Oocean terrace izby s výhľadom 
na Burj Al Arab, či priestrannejšie Superior izby 
(60 m²) •   Family suity (126 m²) majú oddelenú 
obývaciu časť s 2 pohovkami, 2 kúpeľne a mož
nosť využiť benefity Club salóniku

STRAVOVANIE: Raňajky formou bohatých bufe
tových stolov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Luxusný rezort Madinat Jumeirah 
je klasickým mestom s typickou arabskou ar
chitektúrou, trhom, množstvom reštaurácií, ka
viarní, barov, obchodov, diskotékou, divadlom 
aj amfiteátrom • Veľké bazény, pool bary, spa, 
detský klub s bazénom, squash, tenis, fitnes, 
vodné športy, vstup do Wild Wadi Waterpark 
(zdarma) 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborná poloha, exkluzív
ne služby a množstvo aktivít • Najnovší hotel 
v komplexe Madinat Jumeirah

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.jumeirah.com

JUMEIRAH 
AL NASEEM, 
MADINAT 
JUMEIRAH
5

Luxusný 
plážový rezort
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RIXOS 
THE PALM 
DUBAI
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Dubaj – ostrov The Palm, cca  
45 min. od letiska Dubaj

POLOHA: Moderný rezort leží na Palmovom 
ostrove, na 800 m dlhej bielopiesočnatej plá
ži a ponúka nádherný výhľad na Arabský záliv 
a panorámu Dubaja

UBYTOVANIE: Priestranné moderné deluxe izby 
(53 m2) majú balkón so sedením a výhľadom 
na Palmový ostrov, veľkú kúpeľňu s vaňou, 
sprchovým kútom, WC a fénom, klimatizáciu, 
TV, minibar, rýchlovarnú kanvicu, sejf, WiFi  
internet (za poplatok) • Premium izby (65 m2) 
majú čiastočne oddelenú obývaciu a spálňo
vú časť, pohovku a možnosť ubytovať rodinu  
s 2 deťmi • Junior a senior suity (70 – 150 m2) 
sú väčšie, majú 2 balkóny a výhody executive 
clubu

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. all 
inclusive (len v lete)

VYBAVENIE: Moderný plážový hotel má 230 zieb 
a suít, vstupnú halu s recepciou, 9 reštaurácií, 
barov a lounge, veľký a detský bazén, luxus
né spa centrum s masážami, výborný detský 
Rixy club, business centrum s internetom  
• Tenis, bedminton, stolný tenis, fitnes, joga, 
aerobik, zumba, plážový volejbal, plážový fut
bal, vodné športy, potápanie, rybolov • Piatok 
DJ party pri bazéne a príležitostná party na pláži 
alebo živá hudba

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Populárny hotel je vhod
ný pre klientelu vyhľadávajúcu živšie prostredie 
so službami na vysokej úrovni, vhodný aj pre ro
diny s deťmi

Ďalšie informácie:  
www.rixos.com

JUMEIRAH 
ZABEEL 
SARAY
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Dubaj – Palmový ostrov, cca 45 min. 
od letiska

POLOHA: Luxusný rezort skupiny JUMEIRAH 
leží priamo na vrchnej časti Palmového ostro
va, na 700 m dlhej bielopiesočnatej pláži s vý
hľadom na ultramoderné pobrežie Dubaja, pri
vátne vily a hotel Atlantis na Palmovom ostrove  
• Centrum mesta je vzdialené cca 20 min. jazdy 
autom alebo hotelovým shuttle busom

UBYTOVANIE: Luxusné priestranné arabian de
luxe izby (46 m2) sú na 4. alebo 5. poschodí,  
dekorované v tureckom štýle s kúpeľňou s veľ
kou mramorovou vaňou, separátnym sprcho
vým kútom, WC, fénom, klimatizácia, internet, 
LCD TV, minibar, rýchlovarná kanvica, pohovka 
a balkón / terasa s výhľadom na more • Výhľad 
na palmový ostrov za príplatok

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu (večera 
v ľubovoľnej hotelovej reštaurácii)

VYBAVENIE: Exkluzívny rezort so 443 izbami, 
suitami a  rezidenciami / vilami • Dominantami 
7poschodového komplexu postaveného v tu
reckom štýle z drahých materiálov je 59 metrov 
dlhý bazén lemovaný palmami (v lete chlade-
ný) a najväčšie hotelové spa centrum na svete  
(8 000 m2 vrátane elegantného krytého bazé-
nu) • Mramorová vstupná hala s fontánou, lu
xusná nákupná arkáda, 10 reštaurácii a barov, 
fitnes, vonkajšie jacuzzi, 2 tenisové kurty, plážo
vý volejbal, detský bazén a miniklub, banketové 
a konferenčné miestnosti

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný orientálny kom
plex s atraktívnou polohou a super cenou

Ďalšie informácie: www.jumeirah.com

Populárny 
hotel

Luxusný 
orientálny 
komplex
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Abu Dhabi si ako hlavné mesto Spojených 
Arabských Emirátov (SAE) vybudovalo po
vesť moderného a luxusného mesta, napriek 

tomu si stále zachováva svoju typickú arabskú tvár. 
Má stále oveľa výraznejší ráz arabskej kultúry ako 
pompézny Dubaj. Dnes je sídlom vlády i rodiny emíra. 
Leží na pobreží Perzského zálivu, 150 km od Dubaja. 
Väčšina územia mesta je situovaná na ostrove v tvare 
„T“, početné predmestia sú však situované aj na pev
ninskej časti mesta. Je tiež známe množstvom zelene 
vo veľkých záhradách a parkoch. Hoci bolo pôvodne 
púštnym mestom, dnes sú tu bežné zelené bulváre, kto
ré lemujú ulice aj cesty. V panoráme mesta dominujú 
sofistikované výškové budovy, luxusné hotelové reťazce 
a nákupné centrá. 

Môžete si tu užiť 7 km dlhú pobrežnú promenádu 
The Corniche, ktorá je plná rôznych atrakcií, vrátane 
záhrad, detských ihrísk, motokárových a skatebordo
vých dráh. V  časti Yas Island nájdete ultramoderný 
okruh formuly 1, vodný svet Yas Waterworld a tematic
ké zábavné parky Ferrari World a Warner Bros. Milov
níci plážovej dovolenky si prídu na svoje na najkrajšej 
pláži Emirátov na Saadiyat Island. Najvyhľadávanejšou 
atrakciou Abu Dhabi je šiesta najväčšia mešita na svete  
– Sheikh Zayed Grand Mosque.

KEDY CESTOVAŤ
V Abu Dhabi sa dá dovolenkovať po celý rok. Naj
ideálnejšie počasie je v období február – máj a október 
– november, kedy sú teploty vzduchu okolo 28 – 35 °C.  
V lete (júl – august) sa teploty šplhajú nad 40 °C 
a v zime (december – január) sú okolo 24 °C a more 
má 21 °C. Celoročne je veľmi nízky výskyt zrážok.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Abu Dhabi priame lety z Viedne 
i Budapešti do Dubaja spol. Emirates (transfer z letis-
ka Dubaj do Abu Dhabi trvá cca 90 min.) alebo let 
z Viedne a Budapešti do Abu Dhabi s jedným prestu
pom spol. Qatar a Turkish. Občania SR a ČR cestujúci 
do Abu Dhabi / SAE na menej ako 90 dní nepotrebujú 
vstupné víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 
3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.

ABU DHABI SPOJENÉ ARABSKÉ 
EMIRÁTY

ABU DHABI
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Abu Dhabi, transfer z letiska 
Abu Dhabi cca 30 min, z letiska Dubaj cca 
90 min.

POLOHA: Deluxe hotel svetovej triedy sa nachá
dza na ostrove Saadiyat, na krásnej pláži s bie
lym pieskom, vedľa múzea s umením Louvre 
Abu Dhabi a 18jamkového golfové ihriska 
– Saadiyat Beach Golf Club • Centrum Abu 
Dhabi je vzdialené cca 10 min. jazdy

UBYTOVANIE: Luxusný komplex je postavený 
v modernom stredomorskom štýle, má 8 po
schodí a spolu 376 izieb a suít • Superior izby 

(55 – 60 m²) majú balkón s výhľadom na oko
lie, mramorovú podlahu, plne vybavenú kúpeľ
ňu s WC, minibar, WiFi (zdarma), sejf, TV a DVD, 
pohovku,  súprava na prípravu čaju a kávy, but
ler servis • Premium izby majú priamy výhľad 
na more • V hoteli sa nachádzajú aj väčšie suity 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bohatých bufe
tových stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, 
resp. plnú penziu

VYBAVENIE: 24hodinová recepcia, 6 reštaurá
cií a barov (medzinárodná, ázijská aj stredomor-
ská kuchyňa) • 3 bazény aj detský bazén, luxus
né spa centrum, detský klub, fitness centrum 
s 25metrovým vnútorným bazénom, tenisové 
kurty, squash, volejbal, stolný tenis, prenájom 
bicyklov, kajaky • Konferenčné miestnosti, 
24hodinový izbový servis, zmenáreň, babysit
ting, salón krásy, obchodík

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný rezort so skvelý
mi službami na krásnej pláži s azúrovou vodou 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.marriott.com

THE ST. REGIS 
SAADIYAT ISLAND 

5

Deluxe 
plážový rezort

97

A
B

U
 

D
H

A
B

I 
/

 
S

P
O

J
E

N
É

 
A

R
A

B
S

K
É

 
E

M
IR

Á
T

Y



OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Abu Dhabi – Saadiyat Island, trans
fer z letiska Abu Dhabi cca 30 min, z letiska 
Dubaj cca 90 min.

POLOHA: Nový luxusný hotel (otvorený koncom 
roka 2018) je situovaný na jednej z najvychyte
nejších adries Emirátov – na ostrove Saadiyat 
s krásnou 400 m dlhou bielopiesočnatou plážou 

UBYTOVANIE: Moderný hotel pozostáva z nie
koľkých blokov rozmiestnených pozdĺž pláže 
• Izby Resort deluxe (46–50 m²) sú dekorova
né v jemných béžových odtieňoch a disponujú 
plne zariadenou kúpeľňou s oddelenou sprchou 
a vaňou, majú klimatizáciu, TV, WiFi (zdarma), 
minibar, súpravu na prípravu kávy a čaju a bal
kón s výhľadom na okolie (výhľad na oceán 
za doplatok) •  Izby Ocean terrace sa nachá
dzajú na prízemí a majú terasu s komfortným 
sedením • Ocean 1spálńová suita má 88 m², 
výhľad na oceán a oddelenú spálňu • Hotel má 
aj niekoľko izbové vily

STRAVOVANIE: Raňajky formou bohatých bufe
tových stolov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: 293 luxusných izieb, suít a víl 
• 7 reštaurácií  a barov • 3 bazény, tenis, rôz
ne vodné športy (paddle boardy, surfy, kajaky), 
veľké fitness centrum, klub pre deti aj pre tee
nagerov, wellness a spa centrum

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Nový, krásny a moderný 
hotel na najkrajšej pláži Emirátov

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.jumeirah.com

JUMEIRAH 
SAADIYAT ISLAND 
5

Moderný 
luxus
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ZANZIBAR

ZANZIBAR

Kilimanjaro, Ngorongoro, Serengeti a Zanzibar sú 
najvyhľadávanejšie perly africkej Tanzánie, všet
ky zabalené do jednej krajiny. Krásna a divoká 

príroda však ani zďaleka nie je všetko, čo Tanzánia po
núka. V časovom rozpätí niekoľkých hodín si môžete za
leňošiť na idylických plážach, prezrieť ruiny starobylých 
svahilských miest, alebo zažiť najlepšie safari na svete.

Súostrovie Zanzibar si vyslúžilo obľubu nielen vďaka 
svojim krásnym plážam, koralovým útesom, tyrkyso
vým lagúnam, bohatým podmorským životom, ale tak
tiež vďaka bohatej a zaujímavej histórii. Ostrov je kvôli 
hojnosti voňavých rastliniek vanilky, muškátu a klinčeka 
známy aj pod označením „Ostrov korenín“. Perla Afri
ky leží 40 km od východných brehov Afriky. Kedysi tu 
bolo najväčšie stredisko obchodu s otrokmi. Dnes je 
táto temná stránka ostrova minulosťou a súčasným 
najväčším lákadlom sú nádherné pláže, kde má piesok 
úžasnú bielu farbu, okolo rastú kokosové palmy, tropic
ká vegetácia a všade vládne pokojné ticho. Kúpanie je 
periodicky „spestrené“ opakujúcim sa veľkým prílivom 
a odlivom. Hlavne na východnom pobreží sa striedajú 
veľmi často (4x za deň) a odhalia niekoľko stovák met
rov dlhý úsek mora (odporúčame obuv do vody). 
  
KEDY CESTOVAŤ
Na Zanzibare sa dá dovolenkovať viacmenej po celý 
rok. Priemerná teplota je aj počas európskeho leta oko
lo 27 °C. Od decembra do marca sú teploty vzduchu až 
okolo 30 °C. Obdobie s najčastejším výskytom zrážok 
je apríl – máj (tzv. zelená sezóna s dlhšími dažďami) 
a krátke dažde / prehánky sú v novembri a decembri.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Zanzibar lety z Viedne i Buda
pešti s jedným pohodlným prestupom spol. Emirates, 
Qatar a Turkish. Občania SR a ČR cestujúci na Zanzibar 
/ Tanzánie potrebujú vstupné víza a cestovný pas platný 
minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z dovo
lenky. Turistické víza získate priamo na letisku Zanzi
bar za poplatok 50, USD. Pri vstupe do Tanzánie sa 
vyžaduje vakcinácia proti žltej zimnici (medzinárodný 
očkovací preukaz), pokiaľ je vstup do krajiny z niektorej 
africkej krajiny s jej výskytom. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.

TANZÁNIA
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Zanzibar – Bwejuu / juhovýchodné  
pobrežie, cca 60 min. od letiska Zanzibar

POLOHA: Luxusný boutique hotel sa nachádza 
na bielopiesočnatej pláži, koralový útes je ne
ďaleko od brehu

UBYTOVANIE: 30 elegantných víl s klasic
kou swahilskou architektúrou • 1spálňové 
ocean view vily (148 m2) s veľkou kúpeľňou 
so sprchou, vaňou, WC, fénom, šatník, oddelená 
obývacia a spálňová časť, klimatizácia, TV, DVD, 
CD, minibar, rýchlovarná kanvica, sejf, pohodlná 
pohovka, terasa s 2 lehátkami a plunge bazé
nom, výhľad na more • 2spálňová garden view 
vila (193 m2) má ešte ďalšiu spálňu s kúpeľňou 
a výhľad do záhrady

STRAVOVANIE: All inclusive: plná penzia formou 
bufetových stolov alebo výber z menu (každý 
deň s novou ponukou) vrátane miestnych alko 
i nealko nápojov, popoludňajší čaj / káva

VYBAVENIE: Prvotriedny rezort  má 3 reštau
rácie, 2 štýlové bary, butik, knižnicu, business 
centrum s internetom, luxusné spa centrum, 
detský klub s bazénom • Slnečná terasa s ba
zénom a lehátkami, tenis, fitnes, plážový volej
bal a futbal (všetko zdarma) • Kanoe, kajaky, 
kitesurfing, windsurfing, plachetnice, šnorchlo
vanie, potápanie (5H National Geographic PADI 
centrum)

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný a decentný all 
inclusive koncept na krásnej pláži s výborným 
ubytovaním

Ďalšie informácie:  
www.barazazanzibar.com

BARAZA 
RESORT & SPA

5

Luxusný a decentný 
All inclusive 

koncept
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MADAGASKAR

MADAGASKAR

Madagaskar, štvrtý najväčší ostrov sveta, 
je možno najexotickejšie miesto na našej 
planéte. Bývalá francúzska kolónia je plná 

tajomstiev, nekonečných pralesov s neuveriteľnou fau
nou a flórou a s minimom turistov. Vďaka tomu, že sa 
pred 160 miliónmi rokov odtrhol od Afriky, sa na ňom 
začal vytvárať jedinečný ekosystém. Vašim tieňom budú 
mohutné baobaby, vašimi kamarátmi okaté lemure, 
predmetom vášho záujmu stovky druhov orchideí, 
170 druhov paliem, viac ako tretina svetovej populácie 
chameleónov, či endemické rastliny a živočíchy, ktoré 
nenájdete nikde inde. Niektoré oblasti tohto ostrova 
boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam 
vyhlásené za národné parky a rezervácie. Bol dokonca 
medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať sys
tém chránených oblastí. Na Madagaskare nežije žiadny 
jedovatý živočích a krajina je najväčším svetovým produ
centom vanilky. Turisticky najvyhľadávanejšou lokalitou 
krajiny je 312 km2 veľký ostrov Nosy Be, ktorý leží 8 km 
od severozápadného pobrežia Madagaskaru. Vulkanic
ký ostrov je plný vôní kávy, kakaa, škorice a vanilky, kto
ré sa tu pestujú. Prírodným skvostom je Národný park 
Lokobe, atrakciou sú tiež sopečné jazerá. Najkrajšie 
piesočnaté pláže sú na okolitých malých ostrovoch, 
kde je aj výborné šnorchlovanie a potápanie.
  
KEDY CESTOVAŤ
Na ostrov Nosy Be sa dá cestovať viac – menej po celý 
rok. Sú tu dve sezóny: suchá od mája do októbra 
a daždivejšia od novembra do apríla, kedy je ale naj
teplejšie. Celoročne sa teplota vzduchu pohybuje medzi 
29 – 32 °C, more má 26 – 29 °C, najviac zrážok je 
v období december – február.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Madagaskar / Nosy Be lety 
z Viedne s jedným prestupom spol. Ethiopian. Občania 
SR a ČR cestujúci na Madagaskar potrebujú vstupné 
víza a cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov 
po plánovanom návrate z dovolenky. Turistické víza 
získate priamo na letisku Nosy be alebo Antanana
rivo za poplatok 35 €. Pri vstupe na Madagaskar sa 
vyžaduje vakcinácia proti žltej zimnici (medzinárodný 
očkovací preukaz), pokiaľ je vstup do krajiny z niektorej 
africkej krajiny s jej výskytom. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Tsarabanjina v severozá
padnej časti Madagaskaru, cca 60 km od ostro
va Nosy Be s medzinárodným letiskom (lodný 
transfer alebo helikotéra) • Tsarabanjina je 
jedným z ostrovov zo súostrovia Mitsio 

POLOHA: Ekologicky ladený rezort v štýle 
Robinson Crusoe s nádhernými plážami s bie
lym jemným pieskom, jedinečnou faunou a fló
rou, obklopený koralovými útesmi   

UBYTOVANIE: 25 jedinečných víl s rozlohou 
47 m² a výhľadom na more • Všetky vily  majú 
plne vybavenú kúpeľňu so sprchovacím kútom, 
samostatné WC, slamenú strechu, vlastnú tera
su s lehátkami, ventilátor, minibar (zdarma), sejf 
• Vily sú rozmiestnené na dvoch plážach (13 víl 
na severnej a 12 víl na južnej) 

STRAVOVANIE: All inclusive: plná penzia formou 
bufetových stolov (večere sú servírované) vrá
tane nápojov • Popoludňajší čaj a káva, široké 
spektrum alko aj nealko nápojov v bare (od 
10:00 do 00:30 hod. s výberom vín aj pív z ce-
lého sveta), denne dopĺňaný minibar • Zapoži
čanie výbavy na šnorchlovanie, nemotorizované 
vodné športy, jedenkrát výlet loďou (pri pobyte 
na min. 7 nocí)

VYBAVENIE: Tento unikátny rezort disponuje re
cepciou, reštauráciou, barom s výhľadom na la
gúnu, obchodíkom,  knižnicou • K dispozícii je 
shuttle servis no ostrov Nosy Be (cca 60 minút) 
• Šnorchlovanie, plážový volleytenis, katama
rány, volejbal, petang, vodný aerobik (v mori) 
• Za poplatok: potápanie / PADI centrum, 
rybolov, masáže • WiFi (na recepcii zdarma)  
• Raz týždenne Malgašský večer s miestnou 
živou hudbou

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Unikátna oáza pokoja 
v takmer nedotknutej tropickej prírode

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.constancehotels.com

CONSTANCE 
TSARABANJINA

5

Unikátny 
eco luxus
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RÉUNION

RÉUNION

Dovolenka na Réunione kombinuje európsky 
francúzsky luxus spoločne s tropickou živel
nosťou. Réunion je najjužnejším ostrovom 

zo súostrovia Maskarény, ktoré tvorí spolu s ostrovmi 
Rodrigues a Maurícius. Nachádza sa asi 800 km vý
chodne od Madagaskaru a 220 km juhovýchodne 
od Maurícia. Réunionský zámorský departmán Francúz
ska a EÚ je ostrovom vulkanického pôvodu. Vďaka tomu 
je známy svojou rozmanitosťou. Nájdete tu nádhernú 
tropickú prírodu, kokosové palmy, pláže pozdĺž tyrkyso
vo modrých lagún, biele koralové útesy. Réunion je ako 
stvorený na odpočinkovú dovolenku. Na rozdiel od os
tatných ostrovov v Indickom oceáne ponúka výborné 
podmienky aj pre aktívnu dovolenku. Počas hodiny 
jazdy ostrovom sa krajina zmení z lávových polí a pus
tej krajiny v bujnú vegetáciu, tropické dažďové pralesy, 
dravé vodopády. Divoká horská príroda sa rázom zmení 
v zalesnené údolia a pláže s bielym, či tmavým pieskom 
a moderné mestečká pri pobreží. Piton de la Fournaise 
je jedna z najprístupnejších aktívnych sopiek na svete 
a pri jej návšteve sa môžete stať svedkami chrlenia ho
rúcej lávy. Zaujímavé sú aj miestne dedinky s kreolskou 
architektúrou. Réunion ponúka i veľké množstvo adre
nalinových športov, turistických trás a trekov. Lokalita 
SaintGilles je asi najnavštevovanejším kusom ostrova, 
a to hlavne vďaka piesočnému „letisku“ pre leňošivých 
turistov. Lagúna na pobreží je tvorená korálovým masí
vom, o ktorý sa často lámu vlny. 

  KEDY CESTOVAŤ
Na Réunione sa dá dovolenkovať skoro po celý rok. 
Teplé a suché zimy s priemernými teplotami 21– 25 °C 
sú ideálne pre aktivitou hýriacich cestovateľov (máj 
– október), horúce a vlhké letá s teplotami okolo 30 °C 
aj pre plážových dovolenkárov (december – apríl), v ja
nuári – februári sa môžu vyskytovať cyklóny.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Réunion lety z Viedne i Buda
pešti s jedným prestupom spol. Air France a Air Austral. 
Občania SR a ČR cestujúci na Réunion nepotrebujú 
vstupné víza. Stačí platný občiansky preukaz (Réunion 
patrí pod Francúzsko) alebo cestovný pas. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Réunion – pláž St. Gilles, 
transfer z letiska St. Dennis cca. 45 min.

POLOHA: Šarmatný a pokojný hotelový komplex 
sa nachádza na západnom pobreží ostrova, pria
mo na dlhej bielopisočnatej pláže s koralmi, je 
obklopený tropickou záhradou s krásnym výhľa
dom na lagúnu, ktorá je ohraničená koralovým 
útesom • Stredisko Saint Gilles je vzdialené cca 
5 minút autom alebo 30 minút pešo

UBYTOVANIE: Svetlé superior izby  (34 m²) 
disponujú plne vybavenou kúpeľňou s vaňou, 
klimatizáciou, stropným ventilátorom, LCD TV, 
súpravou na prípravu kávy a čaju, minibarom, 
sejfom,  WiFi  (zdarma) a balkónom alebo tersa
sou so sedením a výhľadom do záhrady •  Delu
xe izby sú o niečo väčšie s možnosťou prístelky 
pre tínedžera •  Junior suity (46 m²)  sa nachá

dzajú vo vilách (v jednej vile 4 junior suity), buď 
na prízemí alebo na 1. poschodí, majú oddelenú 
obývaciu časť, okrem vane majú aj sprchový kút, 
navyše i kávovar • Pre rodiny sú k dispozícií  ro
dinné / prepojené izby

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Elegantný rezort postavený 
vo francúzskom koloniálnom štýle s pohodo
vou kreolskou atmosférou má 164 izieb roz
miestnených v niekoľkých 1poschodových 
blokoch • Má hlavnú reštauráciu, á la carte 
reštauráciu a plážovú reštauráciu, bar a kavia
reň •  Veľký bazén s lehátkami a slnečníkmi 
(aj na pláži), tenisový kurt, stolný tenis, volejbal, 
fitnes centrum, bicykle (za poplatok), knižnica, 
konferenčné miestnosti, babysitting • Šnorch
lovanie, vodné športy za poplatok, potápanie, 
rybolov, skútre, kajaky

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Pokojná dovolenka 
so všetkým komfortom v jedinom 5H hoteli 
na ostrove, výborna kuchyňa a pravý francúz
sky šarm

Ďalšie informácie: www.luxresorts.com

LUX* 
SAINT GILLES 

RESORT
5

Šarmantný
hotel
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MOZAMBIK

MOZAMBIK

Neobjavená krajina s tými najkrajšími plážami 
v Afrike sa rozkladá sa na brehoch Indického 
oceánu, v juhovýchodnej časti Afriky. Žije tu 

29 miliónov obyvateľov, z ktorých viac ako polovica sú 
kresťanského vyznania, moslimovia tvoria 18% minori
tu. V koloniálnych časoch riadili ekonomiku Portugal
ci a o obchod sa starali imigranti z južnej Ázie. Krajina 
teda nebola dobre pripravená na nezávislosť, ktorú zís
kala od Portugalska v roku 1975. Následné násilnosti 
a dlhá občianska vojna vyhnali z Mozambiku všetkých 
cudzincov. Aj keď Mozambik nie je známy ako klasická 
turistická plážová destinácia, medzi ktoré patria neďale
ké Seychely alebo Maldivy, jeho 2 600 km pláží, ostro
vov a súostroví by v ich konkurencii bez problémov ob
stáli. Biely piesok tu vyhrieva horúce africké slnko alebo 
chladí tieň paliem. Voda Indického oceánu pri pobreží 
Mozambiku skrýva pod hladinou také poklady, ktoré po
tešia oko nejedného potápača. Mozambická vláda vy
nakladá v posledných rokoch veľké úsilie, aby prilákala 
turistov z celého sveta a zabezpečila im bezpečný po
byt a jedinečné zážitky. Momentálne je to ešte jeden 
z posledných rajov na zemi, ktorý zatiaľ nie je zaplave
ný masami a zastavaný hotelovými komplexami. Dokáže 
uspokojiť tých, čo hľadajú oddych, ale aj tých, čo vyhľa
dávajú dobrodružstvo a dovolenku chcú prežiť aktívne. 
  
KEDY CESTOVAŤ
Do Mozambiku odporúčame cestovať viac – me
nej po celý rok. Sú tu dve sezóny: suchšia od mája 
do novembra a daždivejšia i teplejšia od decem
bra do apríla. Teplota vzduchu sa pohybuje medzi 
26 – 32 °C, more má 24 – 28 °C, najviac zrážok je 
v období január – február.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Mozambiku / letisko Pemba lety 
z Viedne i Budapešti s dvomi prestupmi spol. Emirates 
a Ethiopian. Občania SR a ČR cestujúci do Mozambi
ku potrebujú vstupné víza a cestovný pas platný mini
málne 6 mesiacov po plánovanom návrate z dovolen
ky. Turis tické víza získate priamo na medzinárodnom 
letisku za poplatok 50 USD. Pri vstupe do Mozambiku 
sa vyžaduje vakcinácia proti žltej zimnici (medzinárod-
ný očkovací preukaz), pokiaľ je vstup do krajiny z nie
ktorej afric kej krajiny s jej výskytom. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Mozambik, južná časť polostrova 
Pemba na severe krajiny • Transfer z letiska 
Pemba cca. 45 min.

POLOHA: Butikový rezort postavený na piesoč
ných dunách leží v pokojnom prostredí na ne
dotknutej piesočnatej pláži Indického oceánu

UBYTOVANIE: 40 deluxe izieb v niekoľkých 
dvojbungalovoch a 10 samostatne stojacich suít 
pri pláži • Všetky sú ladené v bledých farbách, 
kombinujú moderný štýl s miestnymi prvkami 
a materiálmi • Priestranné deluxe izby majú 
veľkú, plne vybavené kúpeľňu s WC, vnútornou 
i vonkajšou sprchou, pohovku, sejf, LCD TV, WiFi 
(zdarma), minibar (každý deň dopĺňaný), súpra
vu na prípravu kávy a čaju, terasu s pohodlným 
sedením • Suity majú navyše oddelenú obýva
ciu časť a ešte jednu menšiu kúpeľňu (možnosť 
ubytovať 4-člennú rodinu)

STRAVOVANIE: All inclusive – plná penzia for
mou kvalitných bufetových stolov s prípravou 
čerstvých jedál na počkanie, miestne nealko 
a alko nápoje od 10:00 hod. do 24:00 hod., po
poludňajší snack, výborná talianska káva počas 
celého dňa

VYBAVENIE: 24hodinová recepcia, reštaurácia 
s terasou, 2 bary (plážový od 10:00 do 18:00 
hod. a bar pri bazéne od 10:00 do 24:00 hod.)  
• Malé spa, veľký bazén so slanou vodou, lehát
kami a slnečníkmi, jacuzzi, katamarany, wind
surfing, kitesurfing, kanoe, standup paddle bo
arding, šnorchlovanie, bicykle, plážový volejbal, 
plážový futbal, aquagym a jóga • Za poplatok: 
jazda na koni po pláži, masáže, babysitting 
• Pozorovanie veľrýb a delfínov

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Pokojná dovolenka 
na nádhernej pláži so všetkým komfortom 
v útulnom butikovom rezorte s európskym ma
nagementom • Člen prestížnej hotelovej siete 
Small Luxury Hotels of the World

Ďalšie informácie:  
www.mequfibeach.diamondsresorts.com

DIAMONDS 
MEQUFI BEACH

RESORT
5

Butikový
rezort
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SVÄTÝ TOMÁŠ
 A PRINCOV OSTROV

SVÄTÝ TOMÁŠ
 A PRINCOV OSTROV

Svätý Tomáš a Princov ostrov je ostrovný štát 
v Guinej skom zálive, ležiaci skoro na rovníku, 
360 km od západného pobrežia Afriky. Objavi

li ho Portugalčania v 15. storočí. Toto územie osídľovali 
trestancami a židovskými vyhnancami, neskôr aj afric
kými otrokmi. Súostrovie získalo nezávislosť od Por
tugalska v roku 1975, pričom demokratické reformy 
prebehli až v roku 1980. Tento neveľký štát s 200 ti
síc obyvateľmi, z ktorých je 80% kresťanov, tvorí sku
pina ostrovov sopečného pôvodu. Vyhasnutou sopkou 
je i najvyššia hora ostrova Pico de Sao Tome, vysoká 
2 024 m. V krajine rastú rovníkové lesy, ktoré sa vo vyš
ších polohách menia na horské tropické pralesy. Pobre
žie je lemované plantážami, kde sa pestuje kakao, káva, 
banány, vanilka a kokosové palmy. Prekrásna, takmer 
panenská príroda krajiny s množstvom skalnatých str
ží, vodopádov a malebných zálivov, priezračnou blan
kytnou vodou, bohatým podmorským životom, divoký
mi piesočnatými plážami, koloniálnymi mestečkami Sao 
Tome a San Antonio a svojbytnou kultúrou miestnych 
obyvateľov – to všetko sú lákadlá rodiaceho sa cestov
ného ruchu na tomto malom africkom súostroví. 
 
KEDY CESTOVAŤ
Súostrovie Svätý Tomáš a Princov ostrov má rovníkové, 
tropické, horúce a vlhké podnebie,  zmierňované oceán
skymi prúdmi, len s malými výkyvmi teplôt v priebehu 
roka (27–30 °C). „Najchladnejšie“ a zároveň najsuch
šie obdobie prevláda od júna do septembra, menej zrá
žok je aj v období december – február.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Sv. Tomáš lety z Viedne i Buda
pešti s jedným prestupom spol. TAP Air Portugal. Ob
čania SR a ČR cestujúci na Sv. Tomáš na menej ako 
15 dní nepotrebujú vstupné víza. Stačí cestovný pas 
platný minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate 
z dovolenky. Pri vstupe na Sv. Tomáš sa vyžaduje vak
cinácia proti žltej zimnici (medzinárodný očkovací pre-
ukaz), pokiaľ je vstup do krajiny z niektorej africkej kra
jiny s jej výskytom. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Princov ostrov – pláž Sundy, miest
ny let zo Sao Tome trvá cca 35 minút + následne 
pozemný transferdo rezortu cca 20 min.

POLOHA: Unikátny „eco friendly“ butikový rezort 
je umiestnený v divokom pralese priamo na bre
hu krásnej piesočnatej pláže

UBYTOVANIE: Luxusné a priestranné 1spálňové 
vily majú čiastočne otvorenú kúpeľňu s vaňou 
i sprchovým kútom, klimatizáciu, ventilátor, 
LCD TV, WiFi, minibar, sejf, pohovku, drevenú 
terasu so sedením • V ponuke sú aj 2spálňové 
a 3spálňové vily s bazénom

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov, obedy a večere gastronomické set menu

VYBAVENIE: Absolútne netradičný koncept 
malého luxusného rezortu s 15 stanovými vi
lami s ultramoderným vybavením • Recepcia, 
štýlová reštaurácia, spa centrum, infinity bazén 
s terasou a barom nad plážou, šnorchlovanie, 
kajaky, paddle boaty

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Dokonalá rovnováha me
dzi moderným komfortom a rajskou prírodou, 
pokojné prostredie, výnimočná gastronómia 
a jedinečná privátna atmosféra

Ďalšie informácie:  
www.sundyprincipe.com

SUNDY 
PRAIA

5

Unikátny
eco rezort
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SRÍ LANKA

SRÍ LANKA

Marco Polo označil Srí Lanku, známu aj pod ná
zvom Cejlón, za najkrajší ostrov na svete. 
Tento ostrov s rozlohou asi ako Slovensko, 

je miestom, kde bývalí britskí kolonizátori zanechali 
poklady, bez ktorých by Srí Lanka stratila prívlastok 
„ostrov s výraznou chuťou“. Prenikavá vôňa cejlónskeho 
čaju sa stala neodmysliteľným symbolom tejto exotickej 
krajiny. Špecifickú atmosféru ostrovu dodáva multiná
boženské a multikultúrne zloženie obyvateľstva. Spolu 
s množstvom stredovekých a starovekých kultúrnych 
pamiatok ponúka táto juhoázijská krajina jedinečnú 
zmes mysticizmu a rozmanitosti. Keď k tejto pestrej mo
zaike kultúry a náboženstiev pridáme divokú džungľu, 
zelené čajové plantáže, ryžové polia, majestátne slony, 
škriekajúce opice, pomalé korytnačky a neopísateľne 
pulzujúci život na miestnych cestách, ostrov sa stáva ne
končiacim dobrodružstvom pre každého návštevníka. 
Leňošenie na piesočnatých plážach s bielym, hnedým, 
miestami až zlatistým pieskom lemovaných palmami, 
krištáľovo čistým morom a farebnými korálovými útes
mi je nepochybne ďalším lákadlom ostrova Srí Lanka. 
Prírodný charakter pláží, výrazný odliv i príliv a divokosť 
Indického oceánu sú typickým znakom celého srí lan
ského pobrežia. Ženy si určite nenechajú ujsť prírodnú 
špecialitu z portfólia welness, a to ayurvédu. 

KEDY CESTOVAŤ
Na Srí Lanke sa dá dovolenkovať po celý rok. Najlepší 
čas pre pobyt na západnom a južnom pobreží je suché 
obdobie, ktoré trvá od decembra do marca. Východné 
pobrežie ma suché obdobie od júna do septembra. Po
čas celého roka sa na Srí Lanke vyskytujú krátke a in
tenzívne zrážky. Teploty vzduchu aj Indického oceánu 
sú po celý rok približne rovnaké. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Srí Lanku lety s jedným poho
dlným prestupom z Viedne i Budapešti spol. Emirates 
alebo Qatar. Krátky stopover / zastávka na ceste späť 
v Emirátoch alebo Katare je príjemným spestrením do
volenky. Občania SR a ČR cestujúci na Srí Lanku na me
nej ako 30 dní potrebujú vstupné víza a cestovný pas 
platný minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate 
z dovolenky. Vstupné víza sa vybavujú vopred cez online 
ETA formulár – podrobné info v CK.

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Južné pobrežie Srí Lanky – Tangal
le •  3 hodiny a 30 minút od letiska Colombo

POLOHA: Moderný hotelový komplex lemovaný 
kokosovými palmami sa rozprestiera na skal
nom výbežku, hneď pri pláži so zlatým pieskom  
• Staré mesto Tangalle s pevnosťou, obchodmi 
a reštauráciami je vzdialené cca 2 km 

UBYTOVANIE: Izby Premier beach access 
(56 m²) majú terasu s výhľadom do záhrady, sú 
len pár krokov od pláže • Kúpeľňa s dažďovou 
sprchou a samostatne stojacou vaňou, TV, ká
vovar a súprava na prípravu čaju, vínny humidor, 
minibar, sejf, Wifi internet (zdarma) • Izby Pre
mier ocean, resp. Deluxe ocean (60 m²) majú 

výhľad na oceán, miesto terasy môžu mať bal
kón • Garden alebo ocean vily s bazénom sú 
priestrannejšie (97 m²) a majú oddelenú obý
vaciu časť • Beach vily s bazénom sú pozdĺž 
pobrežia

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto
lov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. plnú 
penziu

VYBAVENIE:  Renomovaný rezort s 152 izbami 
a vilkami má 6 reštaurácií a barov • 25metrový 
infinity bazén, luxusné spa centrum, ayurvédske 
procedúry, jóga a meditačný pavilón, surf cen
trum, paddle boardy, bicykle, detský klub a klub 
pre teenagerov, tenisový a badmintonový kurt, 
fitnes centrum, pozorovanie korytnačiek

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný východiskový 
bod pre objavovanie prírodných aj kultúrnych 
krás Srí Lanky, ale i na výborný relax v samot
nom rezorte

Ďalšie informácie:  
www.anantara.com

ANANTARA 
PEACE HAVEN 

5

Luxusný 
relax
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THAJSKO

THAJSKO

Thajsko ponúka pestrú paletu všetkého, na čo si 
ktorýkoľvek cestovateľ spomenie. Začína to po-
časím a končí nekonečnou ponukou chutných 

jedál. Klíma je ideálna, priemerná teplota vzduchu je 
okolo 30 stupňov. Thajsko je ale predovšetkým teplé 
more a romantické pláže, ktoré patria medzi najkrajšie 
na svete. Je aj krajinou bujnej tropickej vegetácie, ro-
mantických národných parkov a vždy usmiatych domo-
rodcov. Tunajší národ je známy pre svoju odhodlanú vie-
ru v Budhovo učenie a je lojálny ku kráľovskej rodine. 
Nájdeme tu i množstvo originálnych historických pamia-
tok, palácov, chrámov alebo kláštorov. Tie ležia na seve-
re krajiny alebo v hlavnom meste Bangkok. Ostrovným 
rajom je Koh Samui ležiaci v Siamskom zálive. Do polo-
vice 80-tych rokov bol celkom neznámym územím. Pa-
radoxne aj napriek narastajúcemu turistickému ruchu 
si stále zachováva svoj pôvodný šarm. Na jeho severe 
ešte vždy nájdete malé dedinky s pôvodnými rybármi. 
Palmové háje tu lemujú kilometre dlhých pláží. Trochu 
živšie je na východnom pobreží s elegantnými hotelmi. 
Okrem nich sa tu otvorilo veľa reštaurácii, barov a ob-
chodov, hlavne na plážach Lamai a Chaweng. Ostrov 
Phuket je jedným z najpopulárnejších miest v Thajsku. 
Je to dokonalé miesto pre relaxáciu, ale aj pre milovní-
kov potápania. Ostrov je plný pláží, ale aj mnohých klu-
bov a barov, kde môžete zažiť krásu nočného života. 
Toto miesto je skutočne skvelým cieľom pre akčných 
dovolenkárov, ale aj pre milovníkov oddychu.

KEDY CESTOVAŤ
Cestovanie do Thajska je vhodné po celý rok. Ideálnym 
obdobím pre Koh Samui je január až september, neskôr 
počas juhozápadného monzúnu prší častejšie a býva 
veternejšie. Na Phuket je najlepšie cestovať od novem-
bra do apríla, potom nasleduje monzúnové obdobie 
s krátkymi a intenzívnymi dažďami. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Thajska / Bangkoku priame 
lety z Viedne spol. Austrian a Eva Air alebo s jedným 
pohodlným prestupom z Viedne alebo Budapešti spol. 
Emirates, Qatar alebo Turkish. Občania SR a ČR cestujú-
ci do Thajska na menej ako 30 dní nepotrebujú vstupné 
víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 3 mesiace 
po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Koh Phangan – pláž Thong 
Nai Pan Noi Beach, kombinovaný transfer z le-
tiska Koh Samui cca 35 min. (auto + rýchloloď)

POLOHA: Luxusný hotel sa nachádza na se-
verovýchodnom pobreží ostrova, v pokojnom 
prostredí uprostred krásnej tropickej záhrady 
s kokosovými palmami, priamo na dlhej bielo-
piesočnatej pláži.

UBYTOVANIE: Suity a vily sú elegantne zaria-
dené v modernom thajskom dizajne • Klima-

tizované Pool suity (100 m²) sa nachádzajú 
na 2. poschodí, majú terasu s malým bazénom 
a lehátkami s výhľadom do záhrady, kompletne 
vybavenú kúpeľňu, WC,  TV, DVD s domácim 
kinom, dokovacia stanica iPod, kávovar, sejf, 
WiFi, minibar (alko nápoje v karafách + do-
máce snacky zdarma) • Garden pool suity  
(130 m²) sú väčšie, majú navyše vonkajšiu 
sprchu, stropný ventilátor a vlastnú záhradu 
s drevenou bránou • Suity s výhľadom na more 
sú za doplatok 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE: Očarujúci hotel má 64 suít a víl, 
vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, kaviareň, 
bar, bazén, fitnes centrum, saunu, vodné športy 
(kajak, šnorchlovanie, potápanie, windsurfing), 
spa centrum, škola varenia (thajská kuchyňa), 
ochutnávka vín

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný vilový rezort, 
služby na vysokej úrovni, pokojné prostredie 

Ďalšie informácie:  
www.phangan-rasananda.anantara.com

ANANTARA RASANANDA 
KOH PHANGAN VILLA 

RESORT & SPA
5+

Luxusný 
vilový rezort
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Koh Samui – pláž Chaweng, 
transfer z letiska cca 10 min.

POLOHA: Luxusný rezort sa rozprestiera na kon-
ci známej a rušnej pláži Chaweng, obklopený 
tropickou záhradou • V dosahu nákupných 
možností, reštaurácií, barov aj nočného života

UBYTOVANIE:  122 komfortných klimatizova-
ných izieb a víl je inšpirovaných pôvodnými čín-
skymi osadníkmi • Deluxe lawana izby (55 m²) 
majú výhľad do záhrady, plne vybavené kúpeľ-
ňu a WC, balkón s pohovkou, WiFi (zdarma), 
TV a DVD, sejf, minibar, súpravu na prípravu 
kávy a čaju •  Deluxe plunge pool izby (89 m²) 
majú i malý bazén • Deluxe pool access izby 
sú s priamym prístupom k spoločnému bazénu 
• Hotel disponuje aj priestrannými vilami 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu 

VYBAVENIE:  4 reštaurácie (jedna z nich je top 
na Koh Samui) a bar pri bazéne • Infinity bazén 
na pláži, jóga, thajský box, škola varenia, potá-
panie, šnorchlovanie, fitness centrum, Anantara 
spa, paddle boardy, kajaky  

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ideálny rezort pre ak-
tívnejších dovolenkárov hľadajúcich kvalitné 
služby

Ďalšie informácie:  
www.anantara.com

ANANTARA 
BO PHUT  
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Koh Samui – pláž Bo Phut, 
transfer z letiska cca 15 min.

POLOHA: Severné pobrežie ostrova, pláž Bo Phut 
• V blízkosti očarujúcej rybárskej dedinky (cca 
10 minút chôdze) s obchodíkmi, reštaurácia-
mi a barmi • Najrušnejšie stredisko ostrova 
Chaweng Beach je vzdialené cca 15 min.

UBYTOVANIE:  Izby Premier garden  (32 m²) 
na 3. poschodí majú balkón so sedením a  vý-
hľadom do záhrady, zariadené sú v thajskom 
štýle so všetkými modernými vymoženosťami 
• K vybaveniu patrí kúpeľňa so sprchou a WC, 
TV, WiFi (zdarma), minibar, súprava na prípravu 
čaju a kávy, sejf  • Väčšie Deluxe garden izby 
sú na 2. poschodí, majú výhľad do záhrady ale-
bo na more (za doplatok) • Junior garden suity 
(44 m² ) sú lokalizované na prízemí a majú se-
daciu časť a cez terasu je priamy prístup do zá-
hrady • Hotel ponúka aj priestrannejšie suity  

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. plnú 
penziu 

VYBAVENIE:  Luxusný rezort má 106 izieb a suít, 
2 reštaurácie a 3 bary • 30-metrový infinity ba-
zén, fitness centrum, tenisový a badmintonový 
kurt, hodiny jógy • Anantara spa, detský klub 
• Vodné športy: windsurfing, šnorchlovanie, 
kajaky, paddle boardy, vodné skútre, wakebo-
ardy

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborný hotel ponúka 
kombináciu thajskej pohostinnosti a luxusu, do-
stupnosť rybárskej dedinky popri pláži

Ďalšie informácie:  
www.anantara.com

Luxusná aktívna 
dovolenka

Príjemný 
hotel

ANANTARA 
LAWANA 
KOH SAMUI 
RESORT
5
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SANTIBURI 
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Koh Samui – pláž Mae Nam, trans-
fer z letiska cca 25 min.

POLOHA: Na severe ostrova, priamo na 300 m 
privátnej piesočnatej pláži • Najrušnejšie stre-
disko ostrova Chaweng Beach je vzdialené cca 
25 min.

UBYTOVANIE: 71 víl a suít pripomína typický 
thajský dom s drevenou podlahou • Moderné 
prvky sú decentne zasadené do thajského štý-
lu • Klimatizované deluxe garden vily (60 m2) 
majú spálňu spojenú s obývacou časťou, strop-
ný ventilátor, TV, DVD a CD, minibar, priestrannú 
kúpeľňu s vaňou, WC, sejf a terasu s posede-
ním, WiFi • Grand deluxe garden vily (65 m2) 
sú samostatne stojace prízemné domčeky 
s priestrannou terasou, kúpeľňa má okrúhlu 
vaňu aj samostatný sprchovací kút • Deluxe 
garden vily s bazénom (121 m2) majú súkromnú 
terasu s malým bazénom (plunge pool) • Delu-
xe beachfront vily (60 m2) sú situované pri pláži 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE: Luxusný hotelový komplex sa roz-
kladá na 9 hektároch tropickej záhrady • Vstup-
ná hala s lobby, barom a butikom, 3 reštaurácie 
• 50 m dlhý bazén s oddelenou časťou pre deti 
a s pool barom • Wellness, fitnes a spa cen-
trum, 2 tenisové kurty, stolný tenis, šípky, wind-
surfing • Za poplatok: potápanie a golf (10 min. 
od hotela je 18-jamkové ihrisko Santiburi Sa-
mui Country Golf Club) • Večer živá hudba

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný rezort v nádher-
nom prostredí • Golf

Ďalšie informácie:  
www.santiburisamui.com

BO PHUT 
RESORT
& SPA
4+

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHH

STREDISKO: Ostrov Koh Samui – pláž Bo Phut, 
transfer z letiska cca 15 min.

POLOHA: Na severe ostrova, na začiatku pláže 
Bo Phut • Neďaleko viacerých reštaurácií, ba-
rov a obchodov • Najrušnejšie stredisko ostro-
va Chaweng Beach je vzdialené cca 20 min.

UBYTOVANIE: Moderné a elegantné klimati-
zované deluxe izby majú kompletne vybavenú 
kúpeľňu s vaňou, sprchou, WC a fénom, TV, 
DVD, minibar, rýchlovarnú kanvicu, sejf a bal-
kón alebo terasu s výhľadom do záhrady (jacuzzi 
za príplatok) • Vily sú priestrannejšie a majú 
i obývaciu časť s pohovkou a kreslom (výhľad 
na more a malý bazén za príplatok)

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE: Boutique hotel v modernom thaj-
skom štýle zasadený do exotického a pokojné-
ho prostredia • 32 víl a 29 deluxe izieb v tro-
pickej záhrade • Impozantná vstupná lobby,  
2 reštaurácie, bar na pláži i pri bazéne • Bazén 
s oddelenou detskou časťou a jacuzzi (lehátka, 
slnečníky a plážové osušky zdarma) • Butik, 
salón krásy, kaderníctvo, spa centrum • Stolný 
tenis, squash, tenis, fitnes, surfovanie a kajaky 
zdarma • Za poplatok: sauna, potápanie a golf 
(18-jamkové ihrisko Santiburi Samui Country 
Golf Club so zvýhodneným green fee pre hote-
lových hostí a transferom zdarma)

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kvalitný a komfortný bou-
tique hotel • Krásna pláž a pokojné prostredie

Ďalšie informácie:  
www.bophutresort.com

Aj pre 
golfistov

Komfortný
boutique 
hotel
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Phuket / pláž Layan, trans-
fer z letiska Phuket cca 20 min. 

POLOHA: Luxusný hotel sa nachádza na západ-
nej strane ostrova, vo svahu nad pokojnou záto-
kou s piesočnatou plážou, vzdialený od rušného 
diania na ostrova • Stredisko Patong Beach 
s mnohými reštauráciami, obchodmi a nočným 
životom je vzdialené cca 25 km, tak ako aj Phu-
ket town

UBYTOVANIE: Rezort pozostáva z 77 komfort-
ných a štýlových izieb, suít a víl • Premier 
izby (56 m²) majú kompletne vybavenú kú-
peľňu s oddelenou vaňou a sprchou, balkón 
so sedením a výhľadom do národného parku, 
resp. do tropickej záhrady, klimatizáciu, WiFi 
(zdarma), TV, kávovar a súpravu na prípravu 
čaju • Deluxe lanay suite  (79 m²) majú naviac 
sedaciu časť • Sala pool vila (220 m²) má 
súkromný bazén a výhľad do záhrady • Hotel 
ponúka aj beachfront lanay vily, ktoré sú cca 
30 m od pláže, resp. aj vily priamo na pláži ale-
bo 2-spálňové vily

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu 

VYBAVENIE: Reštaurácia so skvelou thajskou 
kuchyňou, plážový bar a beach bar, škola vare-
nia • Welness a spa centrum, bazén, fitness, 
tenis, jóga, detský klub

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný tropický úkryt 
na prominentnej pláži v pokojnom prostredí, ale 
zároveň len kúsok od mnohých atrakcií ostrova

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.anantara.com

ANANTARA 
LAYAN PHUKET 
5

Text 
text text
text

Komfort 
a pokoj
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Phuket – Mai Khao, transfer 
z letiska Phuket cca 15 min. 

POLOHA: Tropický luxusný rezort je situova-
ný na dlhej piesočnatej pláži v severnej časti 
ostrova, v priamom susedstve národného parku 

UBYTOVANIE: Vilový komplex ponúka priestran-
né 1, 2 a 3-spálňové vily ôsmych kategórií posta-
vených okolo lagúny v typickom juhothajskom 
dizajne • Pool vily (186 m²) majú kompletne 
vybavenú kúpeľňu s veľkou vaňou, sprchovým 

kútom a WC, slnečnú terasu s bazénom, lehát-
kami, pohovkou, sedením i vonkajšou sprchou, 
klimatizovanú spálňu so stropným ventilátorom, 
TV, sejf, minibar, vínnu chladničku, kávovar 
a súpravu na prípravu čaju, WiFi (zdarma) • La-
goon pool vily majú priamy výhľad na lagúnu 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu 

VYBAVENIE: 91 víl s bazénom, 3 výborné 
reštaurácie, pool bar • Infinity bazén, spa 
centrum, fitness, joga, aerobik, knižnica, butik, 
butler servis, babysitting • Windsurfing, kajaky, 
plachetnice, tenis, thajský box, bicykle

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jeden z naj rezortov 
na Phukete s ubytovaním iba vo vilách s privát-
nym bazénom

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.anantara.com

ANANTARA 
MAI KHAO VILLAS

5

Luxusné vily 
s bazénom
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VIETNAM

VIETNAM

Vietnam má 3 260 km pobrežia a krásne pie-
sočnaté pláže lemované zelenými palmami. 
Úzky pruh v tvare písmena S, tiahnuci sa od se-

veru na juh pokrýva mozaika zelených ryžových polí, ty-
pický symbol pracovitosti Vietnamcov. Fantastické hory, 
životodarné rieky a malebné pobrežné krasové oblasti 
znesú konkurenciu s najatraktívnejšími miestami na pla-
néte. Tri štvrtiny územia pokrývajú nekonečné horské 
oblasti, ktoré ukrývajú len nedávno objavené tajuplné 
jaskyne, ponúkajú nezabudnuteľné scenérie. Len ťažko 
nájdete tak tichú a zároveň tak hlučnú krajinu akou je 
Vietnam. Klaksóny malých motoriek, rachot kolies a ne-
pretržitý krik trhovníkov splývajú v jednotnú zvukovú 
kulisu, ktorá sprevádza návštevníka na každom kroku. 
Vietnam je miestom pokojného spolužitia 54 etnických 
skupín s vlastnými tradíciami a kultúrou. Spolu sa snažia 
vytvoriť kultúru schopnú prispôsobiť sa tak východu ako 
aj západu so zachovaním si vlastnej identity. Vďaka tejto 
rozmanitosti tu neexistuje žiadne oficiál ne náboženstvo, 
avšak najviac Vietnamcov vyznáva Budhizmus. 200 km 
severovýchodne od Saigonu leží malé rybárske mesto 
Phan Thiet, známe nádhernou 12 km dlhou piesočnou 
plážou Mui Ne. Je to raj nielen pre bežných dovolen-
károv ale aj pre surfistov, windsurfistov a najnovšie sa 
teší obľube vyznávačov kitesurfingu. Pre turistov je však 
jednou z najpodstatnejších informácií fakt, že lokalita 
Mui Ne je najsuchšou oblasťou Vietnamu s minimom 
zrážok a ojedinelou mikroklímou. 

KEDY CESTOVAŤ
Cestovanie do Vietnamu je vhodné od novembra 
do apríla s menším počtom zrážok. Od mája  do októbra 
zase vládne teplé a vlhké obdobie.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Vietnamu lety s jedným poho-
dlným prestupom z Viedne i Budapešti spol. Austrian, 
Emirates, Qatar alebo Turkish. Krátky stopover / zastáv-
ka v Bangkoku, Emirátoch alebo Katare na ceste späť 
je atraktívnym spestrením dovolenky. Občania SR a ČR 
cestujúci do Vietnamu potrebujú vopred vstupné víza 
a cestovný pas platný minimálne 4 mesiace po pláno-
vanom návrate z dovolenky. O víza sa dá požiadať online 
– podrobné info v CK. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Phan Thiet / Mui Ne, transfer z le-
tiska Saigon cca. 4,5 hod.

POLOHA: Nádherný boutique rezort, ktorý je 
prvým „lifestylovým“ hotelom vo Vietname, sa 
nachádza v strede strediska Mui Ne, priamo 
na niekoľko kilometrov dlhej piesočnatej pláž 

UBYTOVANIE: Sviežo zariadené deluxe izby  
(57 m2) poskytujú komfort i luxus, majú kom-
pletne vybavenú kúpeľňu s vaňou, sprchovým 
kútom, WC a fénom • Klimatizácia, sejf, TV, 
internet, minibar, rýchlovarná kanvica, balkón 

s výhľadom do záhrady (výhľad na more za po-
platok) • Ocean suity sú väčšie a majú i obýva-
ciu časť • Priestranné luxusné vily s bazénom 
majú výhľad na more, záhradu alebo bazén  
• 2-spálňové vily sú poschodové

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Prvý 5H hotel v stredisku Mui Ne 
má 89 izieb, suít a víl, 2 reštaurácie, bar pri ba-
zéne, lounge • Bazén, exkluzívne spa centrum, 
fitnes, business centrum • Za poplatok: wind-
surfing, katamaran, vodné lyžovanie, požičovňa 
bicyklov a mopedov • 18-jamkové golfové ihris-
ko je vzdialené len pár minút jazdy

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Unikátny hotel možno 
označiť niekoľkými prívlastkami: trendový, ul-
tramoderný s dôrazom na dizajn a detaily

Ďalšie informácie:  
www.anantara.com

ANANTARA 
MUI NE BEACH 

RESORT
5

5H boutique 
hotel
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MALAJZIA

MALAJZIA

Táto ešte donedávna zabudnutá krajina, dnes 
ponúka celkom zaujímavú kombináciu exotiky 
a zároveň civilizovaného prostredia s pôvodnou 

autentickou architektúrou a koloniálnymi pamiatkami, 
ktoré úspešne odolávajú tým najmodernejším stavbám. 
Malajzia má povesť vľúdnej a pokojnej krajiny. Multiet-
nické obyvateľstvo spolu vychádza dobre, prírodné ka-
tastrofy ju obchádzajú a na dotieravých obchodníkov 
naďabíte len málokedy. Obdivovať tu môžete históriu aj 
najmodernejšie skvosty. Súčasťou Malajzie je aj skupi-
na 99 ostrovčekov v súostroví Langkawi. Turisti tu náj-
du všetko od úžasných pláží, cez turistické chodníč-
ky, potápačské centrá až po staré pamiatky. Možností 
na ich spoznávanie je neúrekom. Jazda člnom pomedzi 
ostrovy okolo rybárov, pobrežných jaskýň alebo bádanie 
v podmorskom kráľovstve je výzva, ktorá sa neodmieta. 
Na hadích farmách môžete zase z bezpečnej blízkosti 
pozorovať exotické hady. Niektorí viac ako hady upred-
nostnia bezpečný šport. Na Langkawi sú aj golfové ih-
riská, ktoré svojou úrovňou spĺňajú očakávania aj najná-
ročnejších fajnšmekrov. Hlavným a najväčším mestom 
je metropola Kuala Lumpur ležiaca na sútoku riek Kland 
a Gombak. Je to mesto, kde sa spájajú moderný koz-
mopolitný život s nostalgiou starého sveta. Pri návšteve 
mesta budete fascinovaní panorámou najmodernejších 
mrakodrapov a hôr rysujúcimi sa v ich pozadí. Ak ste sa 
dostatočne nadýchali domácej atmosféry, mesto ponú-
ka aj možnosť nakúpiť luxusný tovar za výhodnú cenu. 
 
KEDY CESTOVAŤ
Súostrovie Langkawi je najideálnejšie navštíviť v období 
január – apríl (najmenej zrážok) a Kuala Lumpur v ob-
dobí apríl – september (najmenej zrážok). Monzúny 
ovplyvňujú počasie len na východnom pobreží, na zá-
padnom rýchle, silné a krátke dažde.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Malajzie / Kuala Lumpur lety 
s jedným pohodlným prestupom z Viedne i Budapešti 
spol. Emirates, Qatar alebo Turkish. Krátky stopover 
/ zastávka v Emirátoch alebo v Katare je atraktívnym 
spestrením dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci 
do Malajzie na menej ako 90 dní nepotrebujú vstupné 
víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov 
po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Langkawi – Kuah, transfer 
z letiska cca 30 minút

POLOHA: Luxusný hotel svetovej triedy sa na-
chádza na južnom cípe ostrove, v súkromnej 
lagúne s plážou s jemným pieskom • Hotel 
lemuje prales • Centrum ostrova cca 5 km 

UBYTOVANIE: Prvotriedny plážový komplex má 
89 izieb a suít na šiestich poschodiach • Ele-
gantné Premier rainforest (58 m²) majú veľko-
rysú mramorovú kúpeľňu s WC, balkón, minibar, 
sejf, LCD TV, hifi BOSE, súpravu na prípravu čaju 

a kávy, minibar, WiFi (zdarma), balkón s výhľa-
dom do pralesa • Premier andaman sú o niečo 
väčšie, majú veľký balkón s výhľadom na more 
• St. Regis 1-spálňová suita má oddelenú spál-
ňu a obývací priestor • K dispozícii sú i suity 
s bazénom a 4 vodné vily  

STRAVOVANIE: Raňajky formou bohatých bufe-
tových stolov 

VYBAVENIE: 5 vynikajúcich reštaurácií a barov 
(medzinárodná aj ázijská kuchyňa) • 24-hodi-
nový izbový Butler servis, babysitting • Infinity 
bazén, detský bazén, jacuzzi, luxusné Iridium 
spa, fitness centrum, WiFi internet 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusná oáza odpočin-
ku v najväčšej lagúne na ostrove • Top hotel 
na Langkawi

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.marriott.com

THE ST. REGIS 
LANGKAWI

5+

Top hotel
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BALI

BALI

INDONÉZIA

Ostrovy Indonézie sa tiahnu viac ako 5 000 km 
od východu na západ, od Indického oceánu 
k Pacifiku. Medzi nimi je aj ostrov bohov a dé-

monov – Bali. Nájdete tu bujnú a neporušenú prírodu, 
prívetivých domorodcov a obrovské kultúrne bohat-
stvo, o ktorom sa môže iným krajinám len snívať. Palá-
ce, chrámy, horské údolia, terasovité ryžové polia, vul-
kány, pláže a hlavne mystickosť lokality robí z ostrova 
ideálne miesto pre dobrodruhov a vyznávačov netradič-
ných dovoleniek. Bali zastupuje jedinú hinduistickú ob-
lasť mimo Indie, ale okrem hinduizmu na ostrove prekvi-
tá aj animistické náboženstvo, čo znamená, že miestni 
uznávajú malých bôžikov od výmyslu sveta. 

Stredisko Nusa Dua je obľúbené predovšetkým u rodín 
a turistov, ktorí obľubujú veľké rezorty. Tanjung Benoa 
je na severe výbežku a má ideálne podmienky pre roz-
manité vodné športy. Najkrajšou časťou je 5 km dlhá 
plážová promenáda, ktorá sa tiahne pozdĺž rezortov 
a pokračuje na sever. Luxusné stredisko s najele-
gantnejšími a najkreatívnejšími obchodmi, množstvo 
talianskych reštaurácií, klubov a luxusných hotelov. 
Podmienky na kúpanie sú na plážach ostrova Bali 
ovplyvnené silným prílivom a odlivom. Tieto sú časovo 
závislé na mesačných fázach a menia sa každých 6 ho-
dín. Pri odlive je kúpanie silne obmedzené, odporúča 
sa obuv do vody. 
 
KEDY CESTOVAŤ
Na Bali sa dá dovolenkovať po celý rok. Podnebie je 
tropické s priemernými teplotami okolo 30 °C. Obdobie 
dažďov s vysokou vlhkosťou vzduchu trvá od októbra 
do marca a takmer denne prichádzajú silné tropické 
búrky. Obdobie sucha od apríla až septembra je slneč-
né, s nižšou vlhkosťou, ale pršať môže kedykoľvek. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Bali lety s jedným pohodlným 
prestupom z Viedne i Budapešti spol. Emirates, Qatar 
alebo Eva Air. Krátky stopover / zastávka na ceste späť 
v Emirátoch, Katare alebo na Taiwane je príjemným 
spestrením dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci 
na Bali / Indonézie na menej ako 30 dní nepotrebu-
jú vstupné víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 
3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Bali – Nusa Dua, transfer z letiska 
cca 20 min.

POLOHA: Luxusný komplex sa nachádza pria-
mo na piesočnatej pláži Nusa Dua, v blízkosti 
reštaurácií, obchodov a barov • Nákupné cen-
trum Bali Collection je vzdialené 5 minút jazdy

UBYTOVANIE: Moderné, elegantné a veľkorysé 
suity (92 m²) zariadené v balijskom štýle majú 
veľkú kompletne vybavenú kúpeľňu s vaňou 
a sprchovým kútom, WC, sejf, minibar, kávovar, 

WiFi, TV, CD/DVD, pohovku a balkón alebo te-
rasu s výhľadom do záhrady • V ponuke sú aj 
suity a vily s privátnym bazénom

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov s á la carte doplnkami • Možnosť doplatku 
na polpenziu 

VYBAVENIE: Jedinečný hotelový komplex má 
k dispozícií 123 suít a vil, 6 reštaurácií a barov, 
bazén, detský bazén, detský klub, obchod, 
kaderníctvo / salón krásy, fitnes, luxusné spa, 
požičovňu bicyklov, kajaky, vodné športy a pria-
mo v susedstve  leží 18-jamkové golfové ihrisko

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Deluxe rezort s kvalitným 
servisom, ktorý uspokojí aj tých najnáročnejších

Ďalšie informácie:  
www.marriott.com

THE ST. REGIS 
BALI RESORT

5+

Top rezort
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PALAU

PALAU

Na svete je len málo miest, ktoré ešte celkom 
„nepodľahli“ masovému turizmu. Nenápadné 
súostrovie v Mikronézii Palau je jedným z nich. 

Miništát s rozlohou necelých 500 km2 leží v Tichom 
oceáne v juhozápadnej Mikronézii, na východ od Fili-
pín. Samotné Palauské ostrovy sa skladajú z 26 ostro-
vov a množstva malých neobývateľných ostrovčekov, 
nazývaných Rock Islands (300 malých ostrovčekov 
hríbovitého tvaru). Ostrovy ležia v rozsiahlej lagúne 
obklopenej bariérovým útesom, sú sopečného pôvodu 
a niektoré dokonca z koralov. Palau obmýva azúrové 
more, kde žije viac ako 1 500 tropických druhov rýb, 
žralokov, delfínov, mánt, krokodílov a veľa druhov kora-
lov. Nie nadarmo sa Palau nazýva „božské akvárium“. 
Mnohé ostrovy majú svoj vlastný ekosystém, uprostred 
niektorých nájdete jazerá. Najslanšie je Medúzové, plá-
vajú v ňom tisíce medúz, ktoré časom stratili schopnosť 
ublížiť. More je v Palau čisté dokonca aj okolo hlavného 
mesta a najnáročnejší turisti považujú túto oblasť za jed-
nu z troch najlepších svetových destinácii na potápanie 
(viditeľnosť je až do hĺbky 40 metrov). Krásny biely 
piesok, pobrežie lemované palmami, ktoré sa skláňa-
jú v takmer nepochopiteľnom uhle nad vody oceánu, 
bujná tropická vegetácia plná kvitnúcich orchideí  
a 50-tich druhov pestrofarebných vtákov, a predovšet-
kým neobyčajne rozmanitý a podmanivý život pod mor-
skou hladinou (vody v okolí Palau sú križovatkou 
troch hlavných morských prúdov sveta, čo sa odráža 
na rozmanitosti tropického podmorského života) sú 
hlavnými lákadlami pre cestovateľov z celého sveta.
 
KEDY CESTOVAŤ
Na Palau sa dá dovolenkovať po celý rok. Priemerná 
teplota sa tu udržuje na stabilnej hodnote 27 °C, zráž-
ky sú častejšie iba v období júl – október, ostrovy ležia 
mimo pásma tajfúnov.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Palau lety s jedným pohodl-
ným prestupom z Viedne spol. China Airlines. Krátky 
stopover / zastávka na Taiwane je atraktívnym spes-
trením dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci na Palau 
/ Mikronézie na menej ako 90 dní nepotrebujú vstupné 
víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 4 mesiace 
po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.

MIKRONÉZIA
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHH

STREDISKO: Ostrov Koror – západné pobrežie 
Arakebesang, cca 30 min. od letiska Koror

POLOHA: Nádherný rezort leží v rozľahlej zá-
hrade priamo na privátnej bielopiečnatej pláži, 
centrum Palau je ľahko dostupné hotelovým 
shuttle busom (premáva vo večerných hodi-
nách za poplatok)

UBYTOVANIE: 160 izieb umiestnených v po-
schodových vilách, ktoré sú dekorované v cha-
rakteristickom ostrovnom štýle, kompletne vy-
bavená kúpeľňa s WC, fén, klimatizácia, stropný 

ventilátor, TV sejf, minibar, rýchlovarná kanvica, 
WiFi internet (za poplatok), balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady alebo na more (za po-
platok) • Najnovšie sú nadvodné bungalovy 
s komfortným vybavením

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE: Rezort, ktorý sa rozkladá v bu-
jnej tropickej záhrade • Má otvorené lobby 
s recepciou, 3 reštaurácie s medzinárodnou aj 
domácou ostrovnou kuchyňou, bar a špeciálnu 
zmrzlináreň, „infinity“ bazén s jacuzzi, fitnes 
centrum, tenisové kurty a plážový volejbal 
• Za poplatok: vodné športy na pláži (kajaky, 
vodné bicykle, šnorchlovanie), spa centrum, 
salón krásy a 5H PADI potápačské centrum

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najlepší plážový rezort na 
Palau • Pokojné a nádherné prostredie • Pod-
mienky na šnorchlovanie priamo pred hotelom

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.palauppr.com

PALAU PACIFIC 
RESORT

4+

Pokojný 
hotel
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VANUATU

VANUATU

Tichomorská ostrovná republika Vanuatu zís-
kala nezávislosť v roku 1980. Dovtedy sa toto 
územie, ktoré bolo od 17. storočia obsadené 

európskymi kolonizátormi, nazývalo Nové Hebridy. Osíd-
ľovanie Európanmi hovoriacimi rôznymi jazykmi sa pod-
písalo na kolorite súostrovia. Jeho ostrovy sú väčšinou 
hornaté a vulkanického pôvodu. Smerom k pobrežiu sa 
zvažujú do nížin. Hovorí sa im aj ostrovy šťastia. Vanuatu 
je prvé na zozname 194 krajín sveta zoradených podľa 
indexu šťastia. Ľudia tu žijú vo vlastnom, stresom nepo-
značenom svete. Čas neriešia, čo turistom niekedy dosť 
komplikuje život. Najobľúbenejšou činnosťou miestnych 
je ničnerobenie alebo tanec. Mnohí nemajú elektrinu 
alebo vodu, nemajú klasické domy s kúpeľňou a kuchy-
ňou. Žijú jednoducho a pritom šťastne. Vanuatu je aj 
divoké, pozostatky kanibalizmu a čiernej mágie sú tu 
čiastočne patrné dodnes. Zhruba 83 ostrovov a ostrov-
čekov je zoskupených do tvaru písmena Y, 65 je obýva-
ných. Najväčšími sú Espiritu Santo, Malakula, Eromanga 
Island a Efate, kde je aj hlavné mesto Port Vila (prístav-
né mesto s 50 tisíc obyvateľmi). Pobrežie veľkej časti 
ostrovov, ktoré sú sopečného pôvodu (niektoré sopky 
sú stále aktívne), tvoria koralové útesy. Vo vnútrozemí 
dominujú dažďové pralesy. Hospodárstvo Vanuatu je za-
ložené predovšetkým na poľnohospodárstve, rybolove, 
cestovnom ruchu a offshore bankovníctve. Vanuatu je 
typickým homogénnym štátom, žije tu 280 tisíc oby-
vateľov, z ktorých je až 98 % Vanuaťanov. Krajina do-
sahuje so svojimi 108 materinskými jazykmi najvyššiu 
hustotu jazykov na svete.
 
KEDY CESTOVAŤ
Ostrovy sa nachádzajú v oblasti, kde vládne vlhké tro-
pické a rovníkové podnebie s miernymi juhovýchodnými 
pasátmi od mája do októbra a miernymi zrážkami od no-
vembra do apríla.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Vanuatu lety z Viedne i Budapeš-
ti s dvomi prestupmi spol. Emirates alebo Qatar. Krátky 
stopover / zastávka v Austrálii alebo na Novom Zélande 
je atraktívnym spestrením dovolenky. Občania SR a ČR 
cestujúci na Vanuatu na menej ako 90 dní nepotrebu-
jú vstupné víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 
6 mesiacov po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Vanuatu, severozápadne pobrežie 
ostrova Efate • 40 minút jazdy od hlavného 
mesta Port Vila, resp. 30 minút z medzinárodné-
ho letiska

POLOHA: Malý boutique rezort len pre dospe-
lých (od 16 rokov) sa nachádza na jednej z naj-
lepších pláži ostrova Efate  • Z hotela je priamy 
výhľad na ďalšie 2 ostrovy Lelepa a Moso

UBYTOVANIE: 17 moderných klimatizovaných 
víl má plne vybavenú kúpeľňu so sprchovým 
kútom a WC, stropný ventilátor, HiFi Bose, TV, 
sejf, súpravu na prípravu čaju a kávy, minibar, 
WiFi (zdarma) • Garden vila má súkromnú zá-
hradku so sedením, lagoon pool vila má i priamy 
prístup k bazénu (spoločnému), waterfront vila 
má priamy prístup do mora a malý bazén, delu-
xe waterfront vily majú rovnako prístup do mora 
+ väčší súkromný bazén aj s lehátkami

STRAVOVANIE: Plná penzia (každý deň iné menu)

VYBAVENIE: Reštaurácia • Spa, bazén, knižni-
ca, tenisový kurt, práčovňa • Šnorchlovanie, 
kajaky, petanque, stand up paddle boards, 
menšie katamarány

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Rodinne vedený luxusný 
boutique rezort s romantickou atmosférou 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.thehavannah.com

THE HAVANNAH
VANUATU

5

Boutique hotel 
len pre dospelých
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FIDŽI

FIDŽI

Tropický raj zložený z 333 ostrovov a atolov 
roztrúsenými ako diamanty medzi rovníkom 
a obratníkom Kozorožca, neďaleko Austrálie 

a Nového Zélandu. Poloha súostrovia medzi Polyné-
ziou a Melanéziou predurčila tieto ostrovy ako miesto 
stretávania a prelínania dvoch odlišných kultúr. Ďalšou 
skúškou bol príchod Európanov, britská kolonizácia 
a stretnutie s kresťanstvom. Fidžíjci prešli všetkými 
týmito obdobiami bez toho, aby stratili vlastnú osobitnú 
kultúru, svoje dávne tradície a zvyky. Príroda predsta-
vuje na Fidži najväčšie lákadlo pre všetkých turistov. 
Krištáľovo priezračné more, jedny z najrozsiahlejších 
korálových útesov na svete, osídlené obrovským množ-
stvom morských živočíchov všetkých farieb a tvarov, 
biely piesok v rozprávkových lagúnach, dažďový pra-
les s nádhernou faunou a flórou… Žijú tu úžasní ľudia 
so svojou starodávnou kultúrou, tradičnými obradmi 
a zvykmi. Dnes už len málokto uverí, že domorodci taký-
to neboli vždy, a že vďaka ich záľube v konzumácii väč-
šiny návštevníkov získali ostrovy názov, ktorý rozhodne 
turistickému ruchu nijako nesvedčil. Ľudožrútstvo tu 
bolo ešte v 19. storočí tak intenzívne praktizované, že 
európsky názov pre súostrovie znel Kanibalské ostrovy. 
Dnes túto nelichotivú kapitolu fidžijských dejín pripomí-
najú len rôzne suveníry, ktoré sa medzi turistami tešia 
veľkej obľube.
 
KEDY CESTOVAŤ
Obdobie dažďov je od novembra do apríla, priemerná 
denná teplota okolo 28 °C s vysokou vlhkosťou vzdu-
chu. Počas tohto obdobia sa môžu v oblasti vyskytnúť 
aj cyklóny. Ideálne obdobie pre návštevu súostrovia je 
medzi májom a septembrom, ale ani v ostatných mesia-
coch nemusí pršať, pretože počasie na menších ostro-
voch býva oveľa suchšie ako na hlavných ostrovoch Viti 
Levu a Vanua Levu. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Fidži lety z Viedne i Budapešti 
s dvomi prestupmi spol. Emirates alebo Qatar. Krátky 
stopover / zastávka v Austrálii alebo na Novom Zélan-
de je atraktívnym spestrením dovolenky. Občania SR 
a ČR cestujúci na Fidži na menej ako 30 dní nepotre-
bujú vstupné víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 
6 mesiacov po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Natadola – juhozápadné pobrežie 
Viti Levu, transfer z letiska Nadi cca 45 min.

POLOHA: Golfový rezort leží na krásnej bielopie-
sočnatej pláži s množstvom paliem

UBYTOVANIE: Priestranné klimatizované izby 
s výhľadom do záhrady (63 m2) majú kom-

pletne vybavenú kúpeľňu so sprchou, vaňou 
na balkóne / terase, fénom • TV, DVD / CD, 
minibar, kávovar, sejf, balkón alebo terasa s vý-
hľadom do záhrady (výhľad na bazén alebo záliv 
za príplatok) • Beachfront izby (63 m2) majú 
rovnaké vybavenie, ale sú bližšie pri pláži

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov

VYBAVENIE: Luxusný rezort sa rozprestiera 
v exotickej záhrade, má k dispozícii recepciu, 
lobby, 4 reštaurácie a bary, exkluzivné spa 
centrum, 4 bazény so slnečníkmi a lehátkami  
• Bez poplatku: fitnes, plážový volejbal, bed-
minton, stolný tenis, jóga • Za poplatok: šnorch-
lovanie, kajaky, vodné lyžovanie, potápanie, ry-
bolov na otvorenom mori, túry so sprievodcom, 
lodné výlety, vlastné 18-jamkové golfové ihrisko 
• 2x do týždňa sa v rezorte konajú tradičné ta-
nečné predstavenia so živou hudbou

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kvalitný rezort s výbor-
nými službami a širokou ponukou športových 
a relaxačných aktivít vrátane golfu

Ďalšie informácie:  
www.ichotelsgroup.com

INTERCONTINENTAL 
FIJI GOLF RESORT & SPA

5

Nielen 
pre golfistov
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FRANCÚZSKA
POLYNÉZIA

 FRANCÚZSKA
POLYNÉZIA
Srdce Tichomoria sa rozkladá na ploche veľkos-

ťou podobnej Európe, a na rozdiel od rady ticho-
morských súostroví ako napríklad Fidži, Vanuatu 

alebo Tuvalu nie je nezávislá, ale je súčasťou Francúz-
skej republiky. Zmes vulkanických ostrovov a atolov, 
ktoré uchvacujú návštevníkov z celého sveta svojou 
rozmanitosťou a krásou, leží v teplých vodách južne 
od stredu Tichého oceánu, presne v polovici cesty me-
dzi Austráliou a južnou Amerikou. Francúzska Polynézia 
sa skladá z piatich súostroví. Tubuai, Gambier, Markézy, 
Spoločenské ostrovy a Tuamotu. Ostrov Moorea je len 
17 km od Tahiti. Pre turistov je tu pripravené všetko, čo 
si môžu priať, od solídne vybavenej infraštruktúry, vy-
tvorenej predovšetkým z luxusných päťhviezdičkových 
hotelov, až po najrôznejšie atrakcie ako safari do vnút-
rozemia, jazda na koni, plávanie s delfínmi alebo cesty 
loďou okolo ostrova. Vnútrozemie je značne hornaté, 
jednotlivé pohoria a údolia sú husto obrastené tropic-
kou vegetáciou. Pravou krásavicou súostrovia je malý 
ostrov Bora Bora, ktorý je vďaka jednej z najkrajších 
lagún na svete právom nazývaný aj Perlou Polynézie. 
Typické sú tu tzv. „motu“, čo sú idylické piesočnaté 
pásy, ktoré lemujú lagúny. Mnohé hotely sú postavené 
priamo na „motu“, inde sa môžete zo svojho rezortu dať 
dopraviť, alebo dokonca na „motu“ preplávať.

KEDY CESTOVAŤ
Najvhodnejším obdobím na návštevu Polynézie je su-
ché obdobie, ktoré trvá od mája do októbra, je trochu 
chladnejšie a menej prší. V lete, od novembra do apríla, 
je veľmi teplo a vlhko, a typické sú krátke prudké búrky. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Tahiti lety s dvomi prestupmi 
z Viedne i Budapešti spol. Air France alebo Emirates. 
Krátky stopover / zastávka v Los Angeles alebo 
v Sydney, či Aucklande je atraktívnym spestrením 
dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci do Francúzskej 
Polynézie na menej ako 90 dní nepotrebujú vstupné 
víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 4 mesiace 
po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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THE ST. REGIS 
BORA BORA 

RESORT
5+

Nová podoba 
exkluzívnej dovolenky

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Bora Bora – Motu Ome, cca 20 min. 
od letiska Bora Bora a 45 min. letu z Tahiti

POLOHA: Najpôsobivejšie ubytovanie v južnom 
Pacifiku leží na cípe dlhého ostrovného pásu 
• Super luxusný komplex s prevažne vodnými 
bungalovmi stojacími nad tyrkysovou lagúnou 
• Shuttle servis z hotela na hlavný ostrov Bora 
Bora a mestečko Vaitape

UBYTOVANIE: Exkluzívne 1-spálňové vily (cca 
150 m2) majú priamy prístup na pláž, vlastnú 
záhradu alebo terasu s bazénom, vonkajšiu 
sprchu a altánok, v interiéri dominuje exotické 

drevo a mramor, sú klimatizované, s kompletne 
vybavenou kúpeľňou, vaňou, WC a fénom, 2x TV, 
DVD a CD, espresso kávovar, minibar, sejf, WIFI 
• Overwater vily ležia nad tyrkysovou lagúnou 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu alebo 
plnú penziu

VYBAVENIE: Komplex luxusných vodných plá-
žových víl s nenapodobiteľnou interpretáciou 
osobného servisu • Nová úroveň elegantne 
jednoduchej krásy • Vzdušná vstupná hala 
s lobby, 3 reštaurácie, stredomorský gril, bar  
• 2 unikátne bazény s barom • Vlastné laguná-
rium s exotickými farebnými rybami • Veľké spa 
centrum na vlastnom ostrove so širokou ponu-
kou masáží • Večer živá hudba • Bez poplatku: 
fitnes centrum, šnorchlovanie, kajaky, windsur-
fing • Za poplatok: motorové športy, rybolov 
na otvorenom mori, potápanie

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Nová podoba exkluzívnej 
dovolenky • Jedinečný rezort s excelentným 
servisom, ktorý uspokojí aj tých najnáročnejších

Ďalšie informácie:  
www.starwoodhotels.com/stregis
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HILTON 
MOOREA  
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Moorea, 20 min. transfer z prístavu 
Moorea, cca 15 min. letu alebo 45 min. plavby 
loďou z Tahiti

POLOHA: V nádhernej lagúne, uprostred úchvat-
nej prírody, medzi 2 zálivmi pokojného ostrova 
Moorea, v intímnom romantickom prostredí 

UBYTOVANIE: V polynézskom štýle exotickým 
drevom a nábytkom vybavené priestranné zá-
hradné bungalovy (88 m2) disponujú kúpeľňou 
s vaňou, sprchovým kútom, WC • Klimatizácia, 
LCD TV, DVD a CD prehrávač, internet, minibar, 
kávovar, sejf, terasa s bazénom a výhľadom 
do záhrady (výhľad na more za doplatok)  
• Zrenovované vodné bungalovy majú rovnaké 
vybavenie ako záhradné bungalovy, čiastočne 
presklenú podlahu a priamy vstup do mora

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE: Jeden z najobľúbenejších rezortov 
Polynézie • Udržiavaná záhrada s recepciou, 

lobby, 2 reštauráciami, 3 barmi (jeden priamo 
nad vodou), bazén s lehátkami a slnečníkmi, 
klenotníctvo, obchod so suvenírmi, spa, potá-
pačské centrum • Bez poplatku: fitnes, šnor-
chlovanie, kajak, tenis • Za poplatok: vodné 
lyžovanie, jetski, windsurfing, katamaran, potá-
panie, masáže, požičovňa bicyklov

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Komfortná Polynézia

Ďalšie informácie:  
www.hilton.com

CONRAD 
BORA BORA 
NUI
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Bora Bora – ostrov Motu To‘opua, 
45 min. letu z Tahiti a následne cca 20 minút 
loďou do rezortu

POLOHA: Zrekonštruovaný rezort je na nádher-
nej pláží s mäkkým a jemným bielym pieskom, 
medzi vrchom Otemanu a fascinujúcou modrou 
lagúnou • 10 minút loďou od dedinky Vaitape

UBYTOVANIE: Všetky moderné vily a suity sú in-
špirované polynézskym dekórom • K vybaveniu 
patrí kúpeľňa s vaňou a oddelenou sprchou, se-
parátne WC, TV, pohovka, sejf, minibar, súprava 
na prípravu čaju a kávy, espresso kávovar, WiFi 
(zdarma) • Garden view suita má výhľad na la-
gúnu cez záhradu (101 m²), nachádza sa v 2-po-
schodových blokoch (priamy výhľad na lagúnu 
za doplatok) • King garden vila je samostatne 
stojaca • King beach pool vila (124 m²) má vý-
hľad na lagúnu, privátny bazén, z terasy priamy 
prístup na pláž • King overwater vila (116 m²) 
má priamy prístup z terasy do tyrkysovej lagúny

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu 

VYBAVENIE:  114 komfortných klimatizovaných 
suít a víl • 6 reštaurácií a barov • Detský klub, 
babysitting, služby concierge, WiFi, spa cen-
trum • Fitness, infinity bazén s barom, šnorch-
lovanie, kajaky, paddle boardy, vodné bicykle, 
menšie katamarány, tenis, minigolf, biliard, 
stolný tenis, plážový volejbal • Menší privátny 
ostrovček pre hotelových hostií je 5 minút plav-
by loďkou

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Idylický únik zo sveta zho-
nu do tropického raja s nádhernou dlhou plážou 
a možnosťou súkromných a romantických chvíľ 
na malom ostrovčeku  

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.conradhotels 3.hilton.com

Najobľúbenejší
rezort na Moorea

Ako v raji
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HAVAJSKÉ
OSTROVY

HAVAJSKÉ
 OSTROVY USA

Medzi Amerikou a Japonskom leží osamotené 
súostrovie, ktoré tvorí osem veľkých ostrovov 
Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui, 

Kahoolawe, Big Island a ďalších 124 malých ostrov-
čekov. Je to Havaj, miesto kde sa plnia aj tie najtajnejšie 
sny o dokonalej dovolenke. Miesto, ktoré má v ponuke 
množstvo lákadiel. Nechýba medzi nimi jedna z naj pláži 
na Zemi Waikiki, nádherné ženy, tanec hula, či pieseň 
Aloha oe. Tu nájdete aj najväčšiu sopku sveta Kilauea 
a tiež Mauna Loa, ktorá je vyššia ako Mount Everest. 
Ostrovy sú kolískou surfovania a na havajských plážach 
nájdete tisíce amatérov a profesionálov čakajúcich 
na tú pravú vlnu. Veď medzi obľúbené aktivity návštev-
níkov patrí horská turistika a ekoturistika, potápanie, 
šnorchlovanie, golf, alebo dokonca zájazdy orientujúce 
sa na pozorovanie veľrýb. Na ostrovy ročne prichádza 
okolo sedem miliónov návštevníkov, ale aj napriek tomu 
ostrovy nie sú vôbec preplnené. Tí čo túžia po luxuse 
väčšinou prichádzajú do prepychových rezortov ostrova 
Oahu. Centrom súostrovia je viac ázijské ako americké 
Honolulu, ktoré leží práve na Oahu. Mesto je príjemným 
mixom národností, zmesou jazykov, zvykov a kuchyne 
podávanej s tradičnou havajskou pohostinnosťou.
 
KEDY CESTOVAŤ
Havajské počasie je fantastické. Príjemné, teplé so se-
verovýchodnými vetrami, ktoré vanú počas celého 
roka. Pri pobreží sú najvyššie priemerné teploty okolo 
26 – 29°C. Rozdiel medzi letom a zimou je minimálny. 
Najviac prší medzi decembrom a marcom. Najsuchšie 
a najviac slnka je na juhozápadnej, od vetrov odvrátenej 
strane ostrovov. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Havajské ostrovy lety s jedným 
prestupom z Viedne spol. Austrian alebo Korean. Krát-
ky stopover / zastávka v Los Angeles je atraktívnym 
spestrením dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci 
na Havajské ostrovy / USA potrebujú vstupné víza, resp. 
cestovnú autorizáciu ESTA (info v CK) a cestovný pas 
platný minimálne do plánovaného návratu z dovolenky.  

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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HALEKULANI
5

Top hotel 
na Waikiki

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Ostrov Oahu – pláž Waikiki, trans-
fer z letiska Honolulu cca 20 minút

POLOHA: Luxusný hotel leží priamo na svetozná-
mej piesočnatej pláži, v blízkosti reštaurácií, ba-
rov a obchodov • Hotel ponúka priamy výhľad 
na vulkán Diamond Head

UBYTOVANIE: Elegantné klimatizované izby  
(48 m2) majú kompletne vybavenú kúpeľňu 
s vaňou, sprchovým kútom, WC, fénom, TV, DVD 
/ CD, minibarom, sejfom a balkónom s výhľadom 
do záhrady, resp. na more (za doplatok), WiFi 
(zdarma) 

STRAVOVANIE: Individuálne stravovanie v hoteli 
a jeho blízkom okolí

VYBAVENIE: Rozľahlý hotel sa skladá z 5 bu-
dov, má 453 izieb a suít, 3 reštaurácie, bary, 
obchody, business centrum, fitnes, vyhrievaný 
vonkajší bazén • Za poplatok: spa a wellness 
centrum, kaderníctvo, potápanie, plachtenie, 
windsurfing, golf a tenis v okolí

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborná poloha, pohodl-
ný prístup k nakupovaniu • Jeden z najlepších 
hotelov na Waikiki beach

Ďalšie informácie:  
www.halekulani.com
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Florida je „Mekka“, do ktorej pravidelne prúdia 
celebrity i smrteľníci z rôznych kútov sveta vy-
chutnávať „americkú jazdu“ a nádherné slneč-

né pláže, leží v najjužnejšom cípe Spojených štátov 
amerických. Florida je miestom, kde si na svoje prídu 
všetci. Tí, čo utekajú zo zovretia povinností a hľadajú 
relax, pohodu či zábavu. A tiež tí aktívnejší, túžiaci zažiť 
čo najviac z dostupných atrakcií „Slnečného štátu“. 
Pre Floridu je typické aj podnebie, ktoré dá o sebe 
vedieť, predovšetkým Európanom, hneď po príchode 
do krajiny. Pocítite zásah teplého vlhkého vzduchu, kto-
rý je výsledkom subtropického podnebia dominujúceho 
prevažnej väčšine územia. Len v najjužnejších častiach 
vládne tropické podnebie. Polostrov, na ktorom sa štát 
Florida rozprestiera, obmývajú na jednej strane vody 
Mexického zálivu a z druhej, východnej strany Atlantic-
kého oceánu. Najkrajšie floridské pláže sú na pobreží 
Mexického zálivu. Teplota vody tu dosahuje až 28 °C 
(v lete), pláže sú široké, bielopiesočnaté a dlhé i nie-
koľko desiatok km. Atlantické pobrežie má v priemere 
o 2 – 3 °C nižšiu teplotu vody a dominuje tu zlatistý 
piesok na nekonečných plážach s bohatým športovým 
vyžitím a plážovým životom.

Nádherné budovy a nádherní ľudia, top služby, pestrý 
nočný život to všetko robí z Miami beach najznámej-
šiu pláž celej Floridy. Kvôli svojmu počasiu, ktoré je až 
na výnimky vždy dokonalé a nikdy nekončiacej zábave, 
získal povesť najteplejšieho a najslobodnejšieho mesta 
v USA.
 
KEDY CESTOVAŤ
Na Miami sa dá dovolenkovať viac - menej po celý rok. 
V lete je nie len teplo, ale aj vlhko. Najviac zrážok je 
v období júl – október, kedy hrozia aj silné búrky, resp. 
až hurikány. Najteplejší mesiac je august s priemernou 
teplotou 32 °C a najchladnejší február s 24 °C.
 
AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Miami priame lety z Viedne spol. 
Austrian. Občania SR a ČR cestujúci na Miami / USA 
potrebujú vstupné víza, resp. cestovnú autorizáciu ESTA 
(info v CK) a cestovný pas platný minimálne do pláno-
vaného návratu z dovolenky.  

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.

MIAMI BEACH

MIAMI

USA
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: USA – Miami South Beach, transfer 
z letiska Miami cca 20 min

POLOHA: Moderný hotel leží priamo na slávnej 
South Beach so širokou piesočnatou plážou, 
bohatým nočným životom, obchodmi a reštau-
ráciami 

UBYTOVANIE: Izba King (65 m²) má výhľad 
na mesto, plne vybavená kúpeľňa s WC je sa-
mozrejmosťou, ako aj klimatizácia, TV, minibar, 
Nespresso, pohovka a WiFi (izba s balkónom, 

resp. izba s výhľadom na oceán je za doplatok) 
• Studio suita je priestrannejšia a má pohovku 
• 1-spáľňová suita má 92 m² v ktorej sa nachá-
dza aj kuchynský kút

STRAVOVANIE: Individuálne stravovanie v hoteli 
a jeho blízkom okolí

VYBAVENIE: 425 moderných a komfortných  
izieb a suít, 3 výborné reštaurácie a 2 bary 
• 4 bazény (z toho jeden na 18. poschodí 
len pre dospelých), hotelový beach club, veľké 
fitness, spa, salón krásy, detský klub  

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Naturálny eco luxus, po-
loha rovno na známej pláži, kulinárske zážitky 
od Michelinovského šéfkuchára   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www. 1hotels.com

1 HOTEL 
SOUTH BEACH

5

Naturálny 
eco luxus
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: USA – Miami North Beach, transfer 
z letiska Miami cca 30 min

POLOHA: Moderný apartmánový rezort sa na-
chádza na pokojnejšie North Beach • Krásna 
pláž je priamo pred hotelom, cez promenádu  
• Len kúsok od špičkových reštaurácií a ob-
chodov  • 5 minút chôdze je „The North Beach 
Bandshell“ – centrum rôznych kultúrnych pod-
ujatí a zábavy  

UBYTOVANIE: Komfortné klimatizované apart-
mány s jednou spálňou (67 – 85 m²)  majú od-
delenú obývaciu časť s plne vybavenou kuchyn-
kou, kúpeľňa so sprchou aj vaňou, WC, pohovka, 
TV, WiFi (zdarma), minibar, panoramatické okná 
s výhľadom na mesto, resp. na more (za dopla-
tok), izba s balkónom je tiež za doplatok

STRAVOVANIE: Individuálne stravovanie v hoteli 
a jeho blízkom okolí

VYBAVENIE: Reštaurácia a 2 bary • Kurzy jogy, 
tanca, boxu, lezenia na lezeckej stene • Veľké 
a plne vybavené fitnes centrum, salón krásy, 
najväčšie wellness centrum na východnom po-
breží, bazény, bezplatné parkovanie

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborný plážový wellnes 
hotel s dobrou polohou i cenou

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.carillonhotel.com

CARILLON MIAMI 
WELLNESS 
RESORT
4+

Plážový 
wellnes hotel
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DELANO 
SOUTH BEACH
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

SSTREDISKO: USA – Miami South Beach, trans-
fer z letiska Miami cca 30 min

POLOHA: Slávny hotel v štýle Art Deco je situ-
ovaný na pobreží Atlantického oceánu, na pie-
sočnatej pláži South Beach, priamo v jej centre 
• V absolútnej blízkosti je množstvo reštaurá-
cií, barov, kaviarní a nočných klubov na slávnej 
Ocean drive • Do centra Miami – downtown je 
to cca 8 km

UBYTOVANIE: Moderné a zároveň štýlové klima-
tizované City izby (33 m²) s kompletne zaria-
denou kúpeľňou so sprchou, WC a fénom, TV, 
CD / DVD, sejf, minibar, WiFi (zdarma), výhľad 
na mesto • Izby s výhľadom na more sú za do-
platok •  K dispozícii sú aj priestrannejšie  suity 
či bungalovy

STRAVOVANIE: Individuálne stravovanie v hoteli 
a jeho blízkom okolí

VYBAVENIE:  Spokojným hosťom ponúka lu-
xusný hotel takmer 200 izieb a suít, 4 reštau-
rácie a výborné bary s nočným životom (jeden 

z interiérov navrhol známy rockový spevák 
Lenny Kravitz), plážový bar, bazén v upravenej 
záhrade s palmovou promenádou, luxusné spa 
centrum s masážami, fitnes, biliard, platené „va-
let“ parkovisko, vodné športy na pláži • 24-ho-
dinový izbový servis

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jedna z najlepších adries 
na South Beach, stretnúť tu svetovú hviezdu 
nebude problém

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.morganshotelgroup.com

THE MIAMI 
BEACH 
EDITION
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: USA – Miami Beach, transfer z le-
tiska Miami cca 25 min

POLOHA: Luxusný hotel známej hotelovej siete 
Marriott sa nachádza priamo na pláži • Známa 
South Beach s bohatým nočným životom, ob-
chodmi a reštauráciami je vzdialená cca 4 km 

UBYTOVANIE: Hotel má na 11 poschodiach 
294 klimatizovaných izieb a suít • Izby stan-
dard (40 m²)  sú ladené v bledých odtieňoch, 
majú mramorovú kúpeľňu s WC, sejf, WiFi 
(zdarma), TV, minibar  • Izby s lepším výhľa-
dom na mesto alebo na more sú za doplatok 
• Deluxe izby sú priestrannejšie (58 m²) s väč-
šou kúpeľňou (separátna vaňa a sprchový kút) 
• Suity majú oddelenú obývaciu časť a balkón

STRAVOVANIE: Individuálne stravovanie v hoteli 
a jeho blízkom okolí

VYBAVENIE: 3 reštaurácie a 2 bary • 2 bazény, 
bowlingová dráha, fitness, spa, salón krásy  

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Poloha priamo na krásnej 
pláži, kulinárske zážitky od Michelinovského 
šefkuchára   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.marriott.com

Ikona 
na South Beach

Výborná 
poloha
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KUBA

KUBA

Víta vás najväčší ostrov v Antilách a láka vás 
objavovať jeho dávnu históriu, zmyselnú kul-
túru a pestré tradície. Na tomto hrdom ostro-

ve cukru, rumu, tabaku a hudby ste vrúcne vítaní jeho 
pohostinnými obyvateľmi. Kubánska kultúra vychádza 
z kombinácie pôvodného etnického obyvateľstva, špa-
nielskych a afrických tradícií, čo sa odráža umení a kul-
túrnych prejavoch. Na osobnosť Kubáncov má najsil-
nejší vplyv nepochybne hudba. Africký otroci priniesli 
rozmanité rytmy a rituálne tance. Tie sa miešaním 
so španielskymi flamenco gitarami najvýraznejšie pre-
javili v známej rumbe. Okrem temperamentnej kultúry 
je lákadlom aj akýsi socialistický skanzen. Ak vystrčí-
te nos z hotelového rezortu, zažijete realitu kubánske-
ho života, ktorá v mnohom pripomína časy spred roka 
1989 u nás. Okrem všadeprítomných symbolov kubán-
skej revolúcie či portrétov Che Guevaru, je Kuba kraji-
nou spisovateľa Ernesta Hemingwaya. Rád tu len tak 
posedával na priedomí alebo rozprával a popíjal v ba-
roch s priateľmi. Tí mu na jeho počesť umiestnili v jed-
nom z jeho obľúbených barov Floridita bustu. Na Kube 
nájdete ohromujúce nekonečné pláže z jemného biele-
ho piesku, omývané priezračnými vodami. Počas výle-
tov môžete obdivovať aj krásu ostrovčekov. Varadero 
je najkrajšia pláž sveta, dlhá 20 km, oslňuje belobou 
a jemným pieskom. Výborne si oddýchnete pri pohľa-
de na tyrkysovo modré more s pohárikom mojita v ruke. 
 
KEDY CESTOVAŤ
Najlepší čas na návštevu Kuby je od decembra do mar-
ca s dennými teplotami okolo 28 °C. Podnebie je sub-
tropické, príjemné, ovplyvnené pasátovými vetrami. 
Letné obdobie dažďov trvá od mája do októbra, such-
šie zimné obdobie nasleduje od novembra do apríla. 
V čase od júla do novembra môže oblasťou, kde leží 
Kuba, prechádzať hurikán. Od decembra do marca sú 
noci chladnejšie.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Kubu lety z Viedne i Budapeš-
ti s jedným prestupom spol. Air France, KLM a Swiss. 
Občania SR a ČR cestujúci na Kubu potrebujú vstupné 
víza / turistickú kartu (zabezpečí CK Leonardo) a ces-
tovný pas platný minimálne 3 mesiace po plánovanom 
návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Carretera Las Morlas, Sector Punta 
Hicacos / Varadero, transfer z letiska Havana 
cca 3 hod., resp. 20 min. z letiska Varadero

POLOHA: Hotelové zariadenie medzinárodnej 
siete IBEROSTAR leží v krásnom tropickom 
prostredí priamo na svetoznámej pláži Varadero 

UBYTOVANIE: Všetky izby sú elegantne a kom-
fortne zariadené, majú kompletne vybavenú kú-
peľňu so sprchou, WC a fénom, klimatizáciu, TV, 
CD, telefón, minibar (napĺňaný každé dva dni), 
rýchlovarnú kanvicu, sejf a terasu, resp. balkón 
so sedením a výhľadom do záhrady • Junior 
suity a family izby sú priestrannejšie

STRAVOVANIE: All inclusive: plná penzia formou 
bohatých bufetových stolov + neskoré raňajky 
+ malé snacky / drobné občerstvenie 24 ho-

dín denne + nealko, všetky lokálne a vybrané 
medzinárodné alkoholické nápoje od 09. 00 
do 24. 00 hod., nealko, pivo a víno aj po polnoci 
• Možnosť večere v špecializovanej reštaurá-
cii po predchádzajúcej rezervácii (bezplatne  
1x za týždeň)

VYBAVENIE: Hostia sú ubytovaní v 386 izbách 
rozmiestnených vo viacerých 3-poschodových 
budovách • Hlavná a 3 špecializované reštau-
rácie (nutná rezervácia), lobby bar, bar na pláži 
i v bazéne, obchod so suvenírmi, miniklub, baby-
sitting (za poplatok), 3 bazény s barom • Spa, 
sauna, fitnes, tenis, aerobik, biliard, lukostreľba, 
kajaky, stolný tenis, volejbal, windsurfing, vodné 
pólo, šnorchlovanie a katamaran (všetko zdar-
ma) • Za poplatok: masáže, vodné lyže, golf, po-
tápanie, bowling, internet • Lehátka, slnečníky 
a plážové osušky pri bazéne i na pláži zdarma 
• Denná a večerná animácia, večer živá hudba, 
hodiny tanca, disco • 24 hodinový izbový servis

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Atraktívne prostre-
die, krásna pláž a bohaté all inclusive služby  
• Výborný pomer kvality, rozsahu služieb a ceny

Ďalšie informácie:  
www.iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
VARADERO 

5

Najlepší rezort 
na Varadere
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Kuba – Havana, cca 30 min. od le-
tiska Havana

POLOHA:  Tento nový luxusný hotel, otvorený 
v roku 2018, sa nachádza priamo v historickom 
centre Havany na promenáde  Paseo del Prado 
• 1 km od Havana Capitol

 UBYTOVANIE: Izby Deluxe prado (36 m²) sú mo-
derne zariadené, ladené sú do svetlých tónov, 
samozrejmosťou je klimatizácia, plne vybavená 
kúpeľňa s WC, TV, minibar, sejf, žehlička, WiFi 
(zdarma) • Izby Deluxe prado premium sú väč-
šie (44 m²) • Izby Deluxe atlantic majú výhľad 
na more  • Izby Cosmos deluxe s výhodami len 
pre dospelých, ich hostia majú VIP recepciu, 
privátny check-in a check-out, butler servis, 
minibar s prémiovými značkami (za poplatok) 
• K dispozícii sú aj väčšie suity s oddelenou 
obývacou časťou

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Hotel pozostáva z 321 izieb a suít 
• Niekoľko reštaurácií a barov, fitness, spa cen-
trum, salón krásy, bazén na streche s terasou, 
konferenčné miestnosti  • V hoteli sa konajú 
profesionálne kubánske vystúpenia

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Nový, moderný hotel 
so skvelou polohou a kvalitnými službami 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.iberostar.com

IBEROSTAR 
GRAND PACKARD 
HAVANA
5

Moderný 
hotel so skvelou 
polohou

142

D
O

V
O

L
E

N
K

A
 

N
A

 
Ú

R
O

V
N

I



IBEROSTAR 
PLAYA ALAMEDA
4+

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Varadero, transfer z letiska Havana 
cca 3 hod., resp. 20 min. z letiska Varadero

POLOHA: Hotelový komplex sa nachádza pri dlhej 
a širokej pláži Varadero s jemným pieskom 

UBYTOVANIE: Vkusne zariadené, priestranné 
izby majú kúpeľňu s vaňou a sprchou, WC, bidet 
a fén, klimatizáciu, TV, minibar, sejf, CD, kávovar 
a terasu alebo balkón

STRAVOVANIE: All inclusive: plná penzia formou 
bufetových stolov + snacky / drobné občerstve-
nie 24 hodín denne + popoľudňajšia káva s ko-
láčikmi + nealko a všetky miestne (a niektoré 
medzinárodné) alko nápoje počas celého dňa 
• Možnosť večere v špecializovanej reštaurácii 
po predchádzajúcej rezervácii (1x týždenne)

VYBAVENIE: K pohodliu hotelového komplexu 
prispieva veľká vstupná hala s recepciou, ba-
rom, 4 reštaurácie, snackbar, bar pri bazéne 
/ pláži, suvenírový obchod, kiosk a kaderníctvo  
• Srdcom rozsiahleho hotelového rezortu je 
tropická záhrada s bazénom (lehátka, slnečníky 

pri bazéne i na pláži sú zdarma vrátane plážo-
vých osušiek) • Animačné programy a večerné 
predstavenia, aerobik, biliard, šach, fitnes, stol-
ný tenis, požičovňa bicyklov, tenis, bedminton, 
volejbal, basketbal, windsurfing, plachtenie 
• Za poplatok: masáže, internet a potápanie

ĎALŠIE INFORMÁCIE: All inclusive relax len pre 
dospelých

Ďalšie informácie:  
www.iberostar.com

IBEROSTAR 
TAINOS 
4

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHH

STREDISKO: Carretera Las Morlas / Varadero, 
transfer z letiska Havana cca 3 hod., resp. 20 min. 
z letiska Varadero

POLOHA: Rozľahlý hotelový komplex, ktorý patrí 
do medzinárodnej siete IBEROSTAR, sa rozpre-
stiera priamo na svetoznámej pláži Varadero

UBYTOVANIE: Vkusne zariadené klimatizované 
izby a bungalovy majú kompletne zariadenú kú-
peľňu so sprchou, WC a fénom, TV, minibar, sejf 
(za poplatok) a terasu, resp. balkón so sedením 

STRAVOVANIE: All inclusive – plná penzia formou 
bufetových stolov, neskoré raňajky, malé snacky 
/ drobné občerstvenie počas dňa + nealko, všet-
ky lokálne a vybrané medzinárodné alkoholické 
nápoje od 09. 00 do 24. 00 hod. • Možnosť veče-
re v špecializovanej reštaurácii po predchádzajú-
cej rezervácii (bezplatne 1x za týždeň)

VYBAVENIE: Priestranný komplex vybudo-
vaný v štýle karibskej dediny • 272 izieb je 
rozmiestnených v hlavnej 4-poschodovej bu-
dove a v 17 dvojposchodových bungalovoch  
• 3 reštaurácie, lobby bar, obchod so suvenírmi 
• V záhrade veľký bazén s lehátkami, slnečník-
mi a barom, bar na pláži • Fitnes, sauna, teniso-
vé kurty s umelým osvetlením, aerobik, biliard, 
lukostreľba, kajaky, šnorchlovanie, stolný tenis, 
volejbal, windsurfing a katamaran (všetko zdar-
ma) • Za poplatok: masáže, potápanie, jazda 
na koňoch, internet • Detský klub, detský ba-
zén a babysitting (za doplatok) • Denná a ve-
černá animácia, večer živá hudba, rôzne show 
programy, hodiny tanca

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Aktívna dovolenka priamo 
na jednej z najznámejších pláží sveta • Nudiť sa 
určite nebudete, ani rodiny s deťmi

Ďalšie informácie:  
www.iberostar.com

Len pre
dospelých

Výborný pomer 
kvality a ceny
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JAMAJKA

JAMAJKA

Krajina reggae, konope, rumu, krásnych pláží 
a kultúrnych i prírodných pamiatok. Tretí naj-
väčší ostrov Karibiku leží vo Veľkých Antilách 

v Karibskom mori 145 km južne od Kuby. Skalnaté po-
brežie Jamajky je lemované korálovými útesmi. Vnútro-
zemie je hornaté s vápencovými krasovými plošinami. 
Podnebie ostrova je tropické, s horúcim a vlhkým poča-
sím, aj keď v hornatejších vnútrozemských oblastiach je 
klíma miernejšia. Príroda Jamajky je ovplyvnená práve 
tropickým podnebím. Tunajšie lesy sú plné cenných dre-
vín vrátane ebenu a mahagónu, pre pobrežné suchšie 
oblasti sú typické kaktusy. Žije tu približne 250 druhov 
vtákov, medzi nimi aj symbol Jamajky, kolibrík červe-
nozobý. Nesmierne pestrý je aj podmorský život. Pred-
kolumbovskí obyvatelia ostrova, Taínovia, nazývali svoj 
domov „Xaymaca“, čo v preklade znamená „krajina dre-
va a vody“. Dnes je Jamajka najväčší anglicky hovoriaci 
ostrov Karibiku a zároveň tretia najľudnatejšia anglofón-
na krajina v severnej Amerike, hneď po USA a Kanade. 
Najrozšírenejším náboženstvom na Jamajke je kresťan-
stvo, no tým najznámejším a najtypickejším je rastafari-
ánstvo. Vyznačuje sa vegetariánstvom, nosením dredov 
a pletených rasta čapíc ako aj odporom k „pohanskej“ 
medicíne a tiež pozitívnym vzťahom k marihuane. Ja-
majka je vyhľadávaná aj milovníkmi golfu. Exotická prí-
roda, tropické počasie a vždy skvele upravený zelený 
trávnik radia 12 tunajších ihrísk medzi to najlepšie v Ka-
ribiku. Negril a Montego Bay sú najpopulárnejšie turis-
tické strediská s nádhernými dlhými piesočnatými plá-
žami a širokou ponukou vodných športov a zábavy. 

KEDY CESTOVAŤ
Najideálnejšie obdobie pre dovolenku na Jamajke je no-
vember – apríl s príjemnou teplotou 29 °C. Dve daždivé 
obdobia sú máj - jún a september – október, najteplej-
šie je v lete (jún – september) s teplotami 30 – 32 °C.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Jamajku / Montego Bay lety 
z Viedne s jedným prestupom spol. Austrian alebo 
Condor. Krátky stopover / zastávka v Miami je atraktív-
nym spestrením dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci 
na Jamajku na menej ako 30 dní nepotrebujú vstupné 
víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 3 mesiace 
po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Jamajka – Rose Hall, severozápad-
ne pobrežie Jamajky, od letiska Montego Bay 
cca 15 minút

POLOHA:  Luxusný hotel postavený v koloniál-
nom štýle je situovaný pozdĺž 3 km dlhej bielo-
piesočnatej pláže v tvare polmesiaca, uprostred 
162-hektárovej tropickej záhrady

UBYTOVANIE: Vkusne a komfortne zariadené 
Resort izby majú cca 33 m² a výhľad do záhra-
dy • Ocean izby sú priestrannejšie (45 m2), sú 
bližšie k pláži a majú výhľad na more • Oce-
an junior suity majú i obývaciu časť • Všetky 

klimatizované izby a suity disponujú kúpeľňou 
s WC, balkónom alebo terasou, minibarom, 
TV, sejfom, WiFi

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu alebo 
na all inclusive

VYBAVENIE: Súčasťou elegantného hotelového 
areálu je 197 luxusných izieb a 31 víl  rôzneho 
typu, 6 reštaurácií (jedna je top na Jamajke) 
a 8 barov, spa centrum, 18-jamkové golfové 
ihrisko, súkromná lagúna s delfínmi, 3 bazé-
ny • Fitnes, tenis, squash, jazdecké centrum 
s 28 koňmi, detský klub, klub pre teenegerov, 
lekár • Šnorchlovanie, kajaky, vodné bicykle 
• Za poplatok: plachtenie, centrum potápa-
nia, windsurfing, parasailing, vodné lyžovanie, 
wakebording, vodné banány, rybolov • Večerná 
zábava

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Výborná poloha, krásna 
pláž a bohatá vybavenosť • Ideálne miesto 
pre komfortnú karibskú dovolenku

Ďalšie informácie:  
www.halfmoon.com

HALF 
MOON

5

Komfortná 
karibská dovolenka
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Montego Bay – severozápadné  
pobrežie Jamajky, od letiska Montego Bay cca  
15 minút

POLOHA: Hotel postavený v koloniálnom štýle 
sa rozprestiera na malebnej piesočnatej pláži, 
obklopený upravenou záhradou • K hotelu pri-
slúcha malý privátny ostrov, ktorý majú hoteloví 
hostia k dispozícii

UBYTOVANIE: Klimatizované caribbean deluxe 
izby sú lokalizované na 2. poschodí v budove Ca-
risbrooke  • Izby sú dekorované v jamajskom 
štýle, majú kúpeľňu s vaňou, WC, fén, žehličku, 
kávovar, sejf,  TV, stropný ventilátor, WiFi (za-
darmo), minibar a čiastočný výhľad do záhrady  
• Caribbean Premium izby s výhľadom na ba-
zén alebo do záhrady majú navyše balkón, resp. 
terasu

STRAVOVANIE: All inclusive 24 hodín denne: 
plná penzia formou bohatých bufetových sto-
lov, resp. a‘la carte, ľahké občerstvenie počas 
dňa, nealko a alko nápoje prémiových značiek, 
kokteily, džúsy a výber svetových vín

VYBAVENIE: Hotel má 227 izieb, 8 reštaurácií 
s ponukou medzinárodnej kuchyne a 5 barov  
• Škola potápania, bazén na potápanie , kanoe, 
vodné lyžovanie, plachtenie, 7 bazénov, 5 víri-
viek, šnorchlovanie, stolný tenis, tenis, fitnes, 
plážový volejbal, biliard, spa • Amfiteáter, živá 
hudba, plážové párty, tematicky ladené noci   

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Populárny all inclusive 
rezort (len pre dospelé páry) ponúka množstvo 
aktivít a možností na zábavu

Ďalšie informácie:  
www.sandals.com

SANDALS 
ROYAL 
CARRIBEAN
5

Populárny 
All inclusive 
rezort
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IBEROSTAR 
GRAND ROSE HALL
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Montego Bay / Rose Hall beach 
– severozápadné pobrežie Jamajky, od letiska 
Montego Bay cca 20 minút

POLOHA: Luxusný hotelový all inclusive komplex 
sa rozprestiera v tropickom prostredí, priamo 
na krásnej bielopiesočnatej pláži • Mesto 
Montego Bay s mnohými obchodmi, butikmi, ka-
viarňami a nočným životom je vzdialené 20 km

UBYTOVANIE: 295 komfortných a moderne 
zariadených suít • Grand suity disponujú plne 
vybavenou mramorovou kúpeľňou s hydroma-
sážnou vaňou, fénom a WC • Majú klimatizá-
ciu, TV, DVD, dokovaciu stanicu na iPod & MP 3, 
minibar (alko i nealko nápoje v cene), žehličku, 
sejf, internet (zadarmo) a výhľad do záhrady 
(výhľad na more za doplatok) • K dispozícii sú 
aj oceanfront suity, ktoré sú rovnako vybavené, 
ale majú priamy prístup na pláž

STRAVOVANIE: Premium all inclusive: plná pen-
zia formou bohatých bufetových stolov alebo 
večere v a‘la carte reštauráciách (po predchá-
dzajúcej rezervácii) • Počas celého dňa sa 

podávajú rozličné snacky, alko i nealko nápoje 
(vrátane značkových)

VYBAVENIE: Veľký hotelový komplex postave-
ný v koloniálnom štýle má pre hostí k dispozícií  
6 barov a 6 reštaurácií, z toho 4 špecializova-
né: japonskú, taliansku, americký steakhouse 
a gurmánsku • 3 konferenčné miestnosti, spa 
a wellness centrum, 4 bazény, tenis, fitnes, 
volejbal, basketbal, aerobik a vodný aerobik, 
stolný tenis, joga, tai-chi, spinning, 18-jamkové 
golfové ihrisko je vzdialené cca 2 km • Vodné 
športy (zadarmo): kajaky, katamarany, wind-
surfing, šnorchlovanie • Za poplatok: škola 
potápania, parasailing • Živá hudba a divadlo

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najexkluzívnejší hotel 
z radu Iberostar Grand Collection na Jamajke 
ponúka služby najvyššej all inclusive triedy  
• Hotel len pre dospelých

Ďalšie informácie:  
www.thegrandcollection.com

SANDALS
MONTEGO 
BAY
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Montego Bay – severozápadné  
pobrežie Jamajky, od letiska Montego Bay cca 
10 minút

POLOHA: Prvý a originálny hotel zo siete SAN-
DALS na Jamajke sa rozprestiera na najdlhšej 
súkromnej pláži s bielym pieskom

UBYTOVANIE: Caribbean deluxe izby sú roman-
ticky zariadené s mahagónovým nábytkom,  
nachádzajú sa na 2. poschodí v budove Olean-
der  • Zrekonštruovaná kúpeľňa s vaňou, WC  
a fénom, rádiobudík, žehlička, stropný ventilá-
tor, WiFi internet (zadarmo), TV, kávovar, sejf, 
výhľad na bazén • Izby luxury sa nachádzajú 
v zrekonštruovanej budove Sea Grapes, majú 
balkón  a výhľad do záhrady • Luxury ocean 
izby v budove Sea Grapes na 2. a 3. poschodí 
majú balkón s výhľadom na oceán 

STRAVOVANIE: All inclusive 24 hodín denne: 
plná penzia formou bohatých bufetových sto-
lov, resp. a‘la carte, ľahké občerstvenie počas 
dňa, nealko a alko nápoje prémiových značiek, 
kokteily, džúsy a výber svetových vín

VYBAVENIE: 9 reštaurácií s ponukou medziná-
rodnej kuchyne a 4 bary • Škola potápania, 
bazén na potápanie, vodné lyžovanie, kanoe, 
plachtenie, 4 bazény, 4 vírivky, šnorchlovanie, 
stolný tenis, tenis, fitnes, plážový volejbal, 
biliard, spa • Amfiteáter, živá hudba, plážové 
párty, tematicky ladené noci 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kvalitný all inclusive plá-
žový hotel na krásnej pláži len pre dospelých

Ďalšie informácie:  
www.sandals.com

All inclusive
pre dospelých

Krásna
pláž
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DOMINIKÁNSKA
 REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

Prečo si ako cieľ svojej dovolenky vybrať práve 
jednu z perál karibského mora, Dominikánsku 
republiku? Na túto otázku existuje pomerne 

jednoduchá odpoveď. Biele pláže obklopené palmami 
a cukrovou trstinou, veľa slnka a celá paleta najrôznej-
ších aktivít. Dominikánsku republiku nájdete na ostrove 
Hispaniola v Karibskom mori (tretinu ostrova pokrýva 
štát Haiti). Ostrov je súčasťou Veľkých Antíl a medzi 
jeho pomyselných susedov patrí na východe Portoriko, 
na západe Kuba a Jamajka a na severe Bahamy. V okolí 
Punta Cana nájdete krásne pláže, teplé more a kvalitné 
hotely. V tejto časti krajiny môžete objavovať tajomný 
svet pod hladinou mora a to nielen šnorchlovaním, 
či v člne so skleneným dnom, ale hlavne v marináriu, 
rezervácii v šírom mori, kde pri koralových útesoch 
na vás čakajú delfíny, morské levy, žraloky alebo raje. 
Podobne je na tom aj severná časť pobrežia Bávaro, 
aj tejto časti dominujú exkluzívne hotely, perfektný ser-
vis a krásne more. Karibik ponúka množstvo vodných 
športov, príležitosti na šnorchlovanie a aj potápanie. Se-
verné pobrežie je síce pre potápačov zaujímavejšie, av-
šak Atlantik je chladnejší a jeho vody menej priehľadné. 
Golfových ihrísk tu nájdete viac ako na ktoromkoľvek 
karibskom ostrove. 
 
KEDY CESTOVAŤ
Priemerné denné teploty sa tu celoročne pohybujú me-
dzi 28 – 31 °C s vysokou vlhkosťou tropického vzduchu. 
Letné obdobie dažďov trvá od mája do októbra, suchšie 
zimné obdobie nasleduje od novembra do apríla. V čase 
od augusta do septembra môže oblasťou prechádzať 
hurikán.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Dominikánskej republiky 
/ Punta Cana lety z Viedne i Budapešti s jedným prestu-
pom spol. Air France a Swiss. Občania SR a ČR cestu-
júci do Dominikánskej republiky potrebujú vstupné víza 
/ turistickú kartu (zakúpite si ju za 10 USD priamo 
na letisku po prílete) a cestovný pas platný minimálne 
3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Bavaro beach / Punta Cana, trans-
fer z letiska Punta Cana cca 35 min.

POLOHA: Luxusný hotelový komplex leží na jed-
nom z najprestížnejších miest Punta Cana, 
priamo na krásnej kilometre dlhej pláži Bavaro 
s jemným bielym pieskom

UBYTOVANIE: Priestranné klimatizované suity 
majú veľkú kúpeľňu so sprchou, vaňou, WC 
a fénom, stropný ventilátor, minibar, sejf, LCD 
TV, pohovku a balkón alebo terasu so sedením  
výhľad do záhrady, resp. na jazero alebo more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE: All inclusive: plná penzia formou 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii, resp. 
v a’la carte reštauráciách (po predchádzajúcej 
rezervácii) • Drobné občerstvenie, alko a ne-
alko nápoje počas celého dňa, 24-hodinový 
izbový servis • Voda, nealko nápoje a pivo sú 
k dispozícii v minibaroch na izbách

VYBAVENIE: Najlepší all inclusive hotel v krajine 
• 3-poschodový luxusne zariadený hotel v tva-
re U s tropickou záhradou a umelo vytvoreným 
jazerom má spolu 272 suít, recepciu, lobby, 
hlavnú reštauráciu a niekoľko špecializovaných 
reštaurácií a barov, obchody, salón krásy a in-
ternet (za poplatok) • Slnečná terasa okolo ba-
zénu sa nachádza hneď pri pláži • Večer živá 
hudba a show • Bez poplatku: šnorchlovanie, 
kajaky, katamarany, lekcie potápania v bazéne, 
tenis, fitnes • Za poplatok: potápanie v PADI 
centre, masáže a golf v Iberostar Bavaro Golf 
Club

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotel v krásnom 
prostredí s výborným all inclusive i pre nároč-
ných dovolenkárov • Hotel iba pre dospelých

Ďalšie informácie:  
www.iberostar.com

IBEROSTAR 
SELECTION BAVARO

5

Iba pre
dospelých
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BAHAMY

BAHAMY

Jedna z najluxusnejších lokalít planéty, ktorá má 
punc miesta, kde si dovolenku nemôže dovoliť 
každý. Bahamské spoločenstvo, čo je oficiál-

ny názov pre súostrovie 700 ostrovov a ostrovčekov 
(nazývaných „cays“ alebo „keys“), leží v Atlantickom 
oceáne východne od Floridy a severne od Kuby. Kokteil 
širokých pláží, kasín, golfových ihrísk a luxusných hote-
lov pre milionárov. Ostrovy objavil v roku 1492 Krištof 
Kolumbus. Kolonisti ich osídľovali väčšinou otrokmi 
dovezenými z Afriky (dnes je 80% Bahamčanov ich 
potomkami). Korunnej kolónii Bahamám udelila Veľká 
Británia nezávislosť v roku 1973. Hlavou štátu však 
zostáva britská kráľovná Alžbeta II., ktorú na ostro-
voch zastupuje generálny guvernér. Dnes je krajina 
jednou z najbohatších v Karibiku s ekonomikou silne 
závislou na cestovnom ruchu a offshore bankovníctve. 
Väčšina z 300 000 obyvateľov žije na ostrovoch Grand 
Bahama a New Providence, na ktorom leží aj hlavné 
mesto Nassau. Predstavuje unikátny mix koloniálnej 
architektúry a vplyvov neďaleko ležiacich Spojených 
štátov. Bohatstvom Bahám sú ich pláže preslávené svo-
jou šírkou, čistotou a jednoduchým prístupom k vode. 
Nenarazíte tu na žiadne príkre zrázy, naopak vstup 
do vody je všade mierny a more plytké. K tomu čisté 
tyrkysové more, príjemné subtropické počasie, prívetiví 
domorodci, luxusné hotely a výborný miestny rum sú 
garantmi výborného plážového relaxu na Bahamách, 
obzvlášť v oblasti Exuma. 

KEDY CESTOVAŤ
Tropické podnebie na Bahamách ovplyvňuje teplý Golf-
ský prúd a severovýchodné pasáty. Celoročne vysoké 
teploty a slnečné dni naruší jedine dážď, hlavne v hu-
rikánovom období od júla októbra. Zrážky sú niekedy 
intenzívne, ale pomerne krátke. Najteplejší mesiac je 
august s priemernou teplotou 32 °C a najchladnejší 
február s 25 °C.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Bahamy lety z Viedne s jedným 
prestupom spol. Austrian. Krátky stopover / zastávka 
v Miami je atraktívnym spestrením dovolenky. Občania 
SR a ČR cestujúci na Bahamy na menej ako 90 dní ne-
potrebujú vstupné víza. Stačí cestovný pas platný mini-
málne 3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Bahamy / ostrov Great Exuma 
– Rokers Point, cca 15 min. od letiska Great 
Exuma

POLOHA: Luxusný dovolenkový komplex je roz-
ložený v tropickom prostredí, na nedotknutej 
bielopiesočnatej pláži obmývaný tyrkysovým 
morom • Súčasťou komplexu je aj 18-jamkové 
golfové ihrisko, mestečko George Town je vzdia-
lené cca 25 km

UBYTOVANIE: Hotel ponúka rôzne typy izi-
eb a suít, ktoré majú mahagónový nábytok, 
klimatizáciu, stropný ventilátor, kompletne 
vybavenú kúpeľňu so sprchou a vaňou, WC, 
TV, iPod dokovaciu stanicu, sejf, minibar, WiFi 
(zadarmo), balkón alebo terasu • Beach House 
Luxury Club Level izby sa nachádzajú len pár 
krokov od pláže na 2. a 3. poschodí s výhľadom 
do záhrady a na hotelový areál • Beach House 
Grande Luxe Walkout sa nachádzajú na prízemí 

a majú terasu s priamym vstupom do hotelovej 
záhrady • K dispozícii sú i priestrannejšie izby 
/ suity s výhľadom na more a priamym prístu-
pom na pláž, resp. len pre mladomanželov (v prí-
pade záujmu poskytneme bližšie informácie).

STRAVOVANIE: All inclusive 24 hodín denne: 
plná penzia formou bohatých bufetových stolov 
(večere aj formou a‘la carte), ľahké občerstve-
nie počas dňa, nealko a alko nápoje prémiových 
značiek, kokteily, džúsy a výber zo svetových vín

VYBAVENIE: Luxusný all inclusive rezort s 249 
izbami a suitami má vstupnú halu, 7 gurmán-
skych reštaurácií, 5 barov, 3 bazény, 2 jacuzzi, 
lehátka, slnečníky a plážové osušky pri bazé-
ne aj na pláži, 24-hodinový izbový servis, spa 
centrum, 18-jamkové golfové ihrisko, fitnes 
centrum, tenis, volejbal, biliard, vonkajší šach, 
potápanie, vodné športy (kajaky, windsurfing, 
plachtenie, šnorchlovanie) • Zábavné progra-
my, živá hudba a show

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Služby na vysokej úrovni, 
krásna pláž • Hotel len pre páry nad 18 rokov

Ďalšie informácie:  
www.sandals.com

SANDALS
EMERALD BAY

5

Nádherná 
pláž
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BARBADOS

BARBADOS

Barbados, ležiaci v súostroví Malé Antily, je najvý-
chodnejším ostrovom Karibiku. Nádherné pláže, 
jaskyne, podzemné jazerá, hlavné mesto Brid-

getown s jedinečnou zmesou modernej a koloniál nej 
architektúry a vynikajúci rum, to sú len niektoré z láka-
diel tohto tropického raja. Až na rozľahlé hlavné mesto 
a letoviská po jeho stranách je krajina pozoruhodne 
vidiecka. Korálové útesy lemujúce hranice ostrova sú 
dokonalým miestom na šnorchlovanie a potápanie. 
Obrovské množstvo pestrofarebných kvetín vrátane 
orchideí, prekrásne záhrady či „kvetinový les“ očaria 
každého milovníka prírody. Korytnačky, netopiere 
a jašterice sú typickým predstaviteľom tunajšej fauny. 
Pre tých, čo na dovolenke radi športujú, sú na ostrove 
pripravené vodné radovánky (kajak, parasailing, sur-
fing, windsurfing, potápanie), obľúbený je kriket, pólo, 
konské dostihy a samozrejme golf (Barbados ponúka 
jedny z najlepších golfových ihrísk v Karibiku). Po ak-
tívnom športovom vyžití určite príde vhod posedenie 
v ulici Baxteręs Road pri poháriku povestného Mount 
Gay rumu. Bežnými dovolenkármi sú najvyhľadávanej-
šie pláže na pokojnejšej, západnej strane, kde sa pal-
my ohýbajú ponad azúrové more a umožňujú nerušený 
relax. Plávanie, šnorchlovanie, výlety na motorových 
člnoch alebo katamaránoch, dopĺňajú bohatú kulisu 
tunajších aktivít. Na východnom pobreží sú pláže široké, 
no veterné, ideálne pre surfistov. Crane Beach, situo-
vaná na juhovýchode ostrova, býva zaraďovaná medzi 
najkrajšie pláže sveta. 

KEDY CESTOVAŤ
Výhodou Barbadosu je priaznivá klíma, kedy intenzívne 
slnečné lúče zmierňuje a tak trochu spríjemňuje čerstvá 
bríza. Najviac zrážok padne od júna do októbra, od no-
vembra do apríla je prevažne jasno a teplo s teplotami 
okolo 30 °C. 

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Barbados lety z Viedne s jedným 
prestupom spol. Austrian alebo Condor. Krátky stopover 
/ zastávka v Miami je atraktívnym spestrením dovolen-
ky. Občania SR a ČR cestujúci na Barbados na menej 
ako 90 dní nepotrebujú vstupné víza. Stačí cestovný 
pas platný minimálne 3 mesiace po plánovanom ná-
vrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Barbados – St. Lawrence, južné 
pobrežie, cca 10 km od letiska Bridgetown

POLOHA: SANDALS rezort leží priamo na jednej 
z najkrajších  pláži ostrova – Dover beach, cca 
1,5 km od strediska St. Lawrence Gap s množ-
stvom obchodov, reštaurácií a bohatým nočným 
životom

UBYTOVANIE: 280 moderných izieb rozdele-
ných do 3 rôznych častí • Izby Carribean villa-
ge (deluxe a premium) sú zasadené v tropickej 
záhrade, nachádzajú sa na 1. a 2. poschodí  
• Izby Crystal lagoon village (luxury) disponujú 
výhľadom na lagúnu a do záhrady sú umiestnené 
na 2. a 3 poschodí • V časti Beachfront vilage 
sú lokalizované priestranné suity, ktoré ponúka-
jú výhľad na oceán • Všetky izby sú klimatizova-
né, vybavené ručne vyrábaným mahagónovým 

nábytkom, majú kúpeľňu so sprchou a WC, fén, 
TV, žehličku, minibar, sejf, balkón, resp. terasu, 
WiFi internet (zadarmo)

STRAVOVANIE: All inclusive 24 hodín denne: 
plná penzia formou bohatých bufetových stolov 
(večere aj formou a‘la carte), ľahké občerstve-
nie počas dňa, kvalitné nealko a alko nápoje pré-
miových značiek, kokteily, džúsy a výber z vín

VYBAVENIE: Poschodový hotelový komplex po-
núka 11 reštaurácií a 7 barov (vrátane steakhou-
su, sushi baru, indickej a japonskej reštaurácie 
i britského baru), 3 bazény so slnečnou tera-
sou a barom, luxusné spa centrum, club lounge  
• PADI potápačská škola, rybolov, surfovanie, 
ziplining, šnorchlovanie, kiteboarding, plachte-
nie • WiFi internet v spoločných priestoroch, 
lehátka a plážové uteráky zadarmo

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Luxusný all inclusive hotel 
pre páry

Ďalšie informácie:  
www.sandals.com

SANDALS
BARBADOS

5

Luxusný 
All inclusive 

hotel
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SVÄTÁ LUCIA

SVÄTÁ LUCIA

Kúzlo Svätej Lucie spočíva v úžasnej zmesi vy-
sokých hôr vulkanického pôvodu, pralesa, ní-
žin a pláži. Ostrovný štát nájdete na východnom 

okraji Karibského mora v súostroví Malé Antily medzi 
Martinikom a Svätým Vincentom. Je to miesto pre tých, 
ktorí hľadajú romantickú atmosféru a piesočnaté plá-
že. Vyhľadávaným miestom na ostrove je svetoznáma 
zátoka Marigot Bay, pôvabné miesto na severozápade 
ostrova s malou plážou a palmami, ktoré chráni kopcovi-
tá krajina. Hory sú pokryté zeleným pralesom, popretká-
vaný množstvom malých riek a vodopádov a na ich sva-
hoch rastú farebné a omamne voňajúce stromy, rastliny 
a nájsť tam môžete aj exotické orchidei. Prales je obýva-
ný množstvom rozmanitých vtákov, a keď budete mať 
šťastie, uvidíte aj národný symbol Sv. Lucie, papagája 
Amazoňana mnohofarebného. Dominantou ostrova sú 
dva od mora sa zdvíhajúce vrcholy. Petit Piton a Gros 
Piton. Toto magické miesto, bolo v roku 2003 zapísané 
do zoznamu prírodných pamiatok UNESCO.  Na severo-
západe ostrova sú pláže charakteristické jemným bie-
lym pieskom, prípadne zlatým. Juhovýchodné pobrežie 
je charakteristické množstvom zátok, ktoré sú zväčša 
prístupné len loďou. Východná strana ostrova je horšie 
chránená pred poveternostnými vplyvmi, preto má drs-
nejšie podmienky na kúpanie. Na západnej strane ostro-
va sú zaujímavé lokality na potápanie. Na severe ostrova 
sú i 18-jamkové golfové ihriská.

KEDY CESTOVAŤ
Počasie na Svätej Lucii je tropické, vlhké a horúce, čias-
točne ovplyvňované severovýchodnými vetrami. Obdo-
bie medzi decembrom a aprílom je pomerne suché, 
teplé a bez zrážok. Teploty vzduchu aj vody sú počas 
celého roka približne rovnaké, medzi 28 – 31 °C. Aj po-
čas obdobia hurikánov (júl – október), ktoré je pre Ka-
ribskú oblasť typické, netrvajú dažde dlho.  

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Svätú Luciu lety z Viedne s jed-
ným prestupom spol. Austrian alebo Condor. Krátky 
stopover / zastávka v Miami je atraktívnym spestrením 
dovolenky. Občania SR a ČR cestujúci na Svätú Luciu 
na menej ako 90 dní nepotrebujú vstupné víza. Stačí 
cestovný pas platný minimálne 3 mesiace po plánova-
nom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Svätá Lucia – La Toc / Castries, 
cca 1,5 hodiny od letiska Hewanorra

POLOHA: Výnimočný rezort je rozložený na plo-
che 84 hektárov, na útese nad 800 m dlhou 
bielopiesočnatou plážou, iba pár kilometrov 
od centra hlavného mesta Castries

UBYTOVANIE: Veľa rozličných typov izieb a suít 
vrátane výnimočnej „milionárskej suity“ je roz-
miestnených v niekoľkých blokoch • Luxusne 
zariadené izby Emerald deluxe (výhľad do zá-
hrady) a Emerald premium (výhľad do záhrady 
a na okolie rezortu) sa nachádzajú na 1. – 3 po-
schodí v budove Esperance, majú kompletne 
vybavenú mramorovú kúpeľňu so sprchou 
a vaňou, WC, fénom, klimatizáciou, TV, minibar, 
WiFi internet (zdarma), rýchlovarnú kanvicu, 
sejf, pohovku a výhľad do záhrady • K dispozícii 

sú i priestranné suity, viacero typov je určených 
špeciálne pre mladomanželov (v prípade záuj-
mu poskytneme bližšie informácie)

STRAVOVANIE: All inclusive 24 hodín denne: 
plná penzia formou bohatých bufetových sto-
lov, resp. a‘la carte, ľahké občerstvenie počas 
dňa, nealko a alko nápoje prémiových značiek, 
kokteily, džúsy a výber svetových vín

VYBAVENIE: Luxusný golfový all inclusive re-
zort ponúka svojim hosťom 9 gurmánskych 
reštaurácií, 8 barov, 3 bazény (z toho jeden je 
najväčší na ostrove), 4 jacuzzi • Fitnes, tenis, 
stolný tenis, plážový volejbal, biliard, windsur-
fing, vodné lyžovanie, plachtenie, kajaky, vodné 
bicykle, šnorchlovanie, vlastné 9-jamkové golfo-
vé ihrisko • Za poplatok: potápanie (PADI cen-
trum), požičovňa áut a spa centrum • Zábavné 
programy, živá hudba, beach párty, nočný klub

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najčarovnejší karibský 
rezort s maximálnym all inclusive programov 
na vysokej úrovni • Vlastné golfové ihrisko  
• Hotel len pre páry

Ďalšie informácie:  
www.sandals.com

SANDALS 
REGENCY 

LA TOC
5

All inclusive
a golf
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ANTIGUA

ANTIGUA
 A BARBUDA

Antigua a Barbuda je štát ležiaci v strednej Ame-
rike medzi Karibským morom a Atlantickým 
oceánom. Pozostáva z dvoch hlavných obýva-

ných ostrovov a z rady menších ostrovov. Počet obyva-
teľov Antiguy a Barbudy je približne 91 000, najväčším 
a zároveň hlavným mestom je St. John’s. Systém vlády, 
jazyk a kultúra sú silne ovplyvnené Britským impériom, 
ktorého bola krajina v minulosti súčasťou. Od 1981 sú 
ostrovy Antigua a Barbuda nezávislým štátom v rámci 
Spoločenstva národov (Commonwealth). Hlavou štá-
tu je britská kráľovná Alžbeta II. Väčšina obyvateľov 
sú potomkami otrokov, ale sú tu tiež skupiny Európa-
nov, hlavne z Británie a Portugalska. Asi najznámejšou 
atrakciou ostrovov sú Nelson‘s Dockyard, historické 
anglické doky premenené na úžasné múzeum. Ak vás 
nebaví stále kúpanie sa na tej istej pláži, tak Antigua 
je miestom presne pre vás. Až 365 rozmanitých pláží 
vyslovene vábi k výletu po ostrove. Medzi tie najkrajšie 
patria napríklad Runaway Bay, pokojná zátoka s bielym 
pieskom a relatívne lacnými hotelmi. Čulý ruch zase pa-
nuje na Dickenson Bay s možnosťou rôznych vodných 
športov a hromadou reštaurácií. Plážovým unikátom 
je Deep Bay, malá zátoka zaujímavá vďaka 100 rokov 
starému vraku lode, ktorý „kotví“ v jej strede necelých 
100 metrov od brehu. 

KEDY CESTOVAŤ
Ostrovy majú teplú, tropickú klímu s vyrovnanými tep-
lotami okolo 28 – 31 °C po celý rok, čo robí z Antiguy 
a Barbudy obľúbenú turistickú destináciu. Najdaždivej-
šie obdobie je počas hurikánovej sezóny od júla do ok-
tóbra.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Antigua lety z Viedne s jedným 
prestupom spol. Austrian alebo Condor. Krátky stopo-
ver / zastávka v Miami je atraktívnym spestrením dovo-
lenky. Občania SR a ČR cestujúci na Antigua na menej 
ako 90 dní nepotrebujú vstupné víza. Stačí cestovný 
pas platný minimálne 3 mesiace po plánovanom ná-
vrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.

156

D
O

V
O

L
E

N
K

A
 

N
A

 
Ú

R
O

V
N

I



OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Antigua – Dickenson Bay na seve-
rozápadnom pobreží ostrova, cca 20 minút 
od letiska

POLOHA: Rezort sa rozprestiera na jednej z naj-
krajších pláži na Antigue – Dickenson Bay a po-
zostáva z 2 častí: luxusná Mediterranean Village 
a tradičná Caribbean Village • Od hlavného 
mesta St. John‘s je vzdialený iba 6 km

UBYTOVANIE: Caribbean Village (4H+) pozostáva 
zo 193 izieb a všetky sú vybavené klimatizáciou, 
stropným ventilátorom, TV, rádiom, kúpeľňou 
so sprchovacím kútom alebo vaňou, fénom, sej-
fom, ďalej chladničkou, kávovarom, žehličkou 
/ žehliacou doskou a WiFi internetom • Caribbe-
an deluxe izby s terasou sú umiestnené v jedno-
poschodových domčekoch v tropickej záhrade 
• Caribbean Premium sú priestrannejšie, majú 
navyše rýchlovarnú kanvicu a terasu s výhľadom 
do záhrady a na hlavný bazén • Caribbean Gran-
de Luxe Poolside izba má balkón alebo terasu 
len pár krokov od menšieho bazéna • Mediter-
ranean Village (5H) má 180 suít

STRAVOVANIE: All inclusive 24 hodín denne: 
plná penzia formou bohatých bufetových sto-
lov (raňajky a obedy), večere a‘la carte, ľahké 
občerstvenie počas dňa, kvalitné nealko a alko 
nápoje prémiových značiek, kokteily, džúsy a vý-
ber zo svetových vín 

VYBAVENIE: 6 bazénov, vírivky, bar v bazéne, 
lehátka, slnečníky a plážové osušky pri bazéne 
aj na pláži, 11 reštaurácií a barov, fitnes cen-
trum, jazda na kajaku, šnorchlovanie, plachte-
nie, vodné bicykle, neobmedzené potápanie 
(pre certifikovaných potápačov), šípky, boccia,  
2 tenisové kurty (s umelým osvetlením), stol-
ný tenis, volejbal, vodný aerobik, windsurfing, 
joga • Za poplatok: spa centrum s masážami, 
golf, škola potápania (lekcie s certifikátom) 
• Denné a večerné zábavné programy, živá 
hudba, tematické večery, nočný klub, piano 
bar a karaoke 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Očarujúci plážový rezort, 
služby na úrovni, krásna pláž, romantická atmo-
sféra • Jeden z najlepších karibských all inclu-
sive rezortov  • Hotel len pre páry

Ďalšie informácie:  
www.sandals.com

SANDALS 
GRANDE ANTIGUA

5

Očarujúci 
plážový rezort
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KOSTARIKA

KOSTARIKA

Kostarika opakovane získava titul „najzelenšia 
a najšťastnejšia“ krajina na svete. Uhniezdená 
medzi Tichým a Atlantickým oceánom je často 

považovaná za oázu politickej stability uprostred inak 
nepokojného regiónu. Krajina, ktorá ako prvá na sve-
te zrušila armádu je formovaná horským hrebeňom 
stredoamerických Kordilier, vystupujúcim až k najvyš-
šiemu vrcholu Chirripó s nadmorskou výškou 3 819 m, 
obklopeného nížinnými pobrežnými pásmi. Aj keď leží 
v jednej z geologicky najaktívnejších oblastí planéty, trpí 
menším počtom zemetrasení a sopečnými erupciami 
ako jej severní susedia. Najznámejšími, aj v súčasnosti 
aktívnymi vulkánmi sú Arenal, Poás a Irazú. Demokratic-
ká a prosperujúca republika je tiež jednou z biologicky 
najrozmanitejších oblastí planéty, ekologickou poklad-
nicou, ktorej ohromujúce množstvo biotopov – siahajú-
cich od tropických dažďových lesov a pláží po vulkány 
a mangrovníkové mokrade – umožňuje existenciu fas-
cinujúcej variety živočíchov, z ktorých mnohé sú chrá-
nené národným systémom. Kostarika je tiež domovom 
850 druhov vtákov a žije tu štvrtina všetkých známych 
motýľov, čo je viac ako v celej Afrike. Určite si nene-
chajte ujsť príležitosť ochutnať tunajšie vynikajúce ba-
nány, sladučké ananásy a prekrásne voňajúcu kávu. 
Aj napriek svojej malej rozlohe má Kostarika 300 plá-
ží, nachádzajúcich sa na oboch jej stranách – pacific-
kej i karibskej. Niektoré pláže sú plné mušlí, iné posia-
te kameňmi, kým ďalšie sú pokryté sypkým jemným 
pieskom. Na pacifickom pobreží je raj pre surfistov.
 
KEDY CESTOVAŤ
V Kostarike sa striedajú 3 klimatické zóny, tropické 
a subtropické podnebie. Na pobreží je podnebie tro-
pické s teplotami 25 – 29 °C a s vysokou vlhkosťou 
vzduchu. Na vysočinách a v pohoriach s vyššou nadmor-
skou výškou je chladnejšie a veterno, okolo 18 – 22 °C. 
Suché obdobie trvá od decembra do apríla a obdobie 
dažďov od mája do novembra.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Kostariky lety z Viedne i Buda-
pešti s jedným prestupom spol. KLM. Občania SR a ČR 
cestujúci do Kostariky na menej ako 90 dní nepotrebu-
jú vstupné víza. Stačí cestovný pas platný minimálne 
3 mesiace po plánovanom návrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Kostarika / Guanacaste – Papa-
gayo, cca 40 min. od letiska Liberia alebo  
4,5 hod. od letiska San Jose

POLOHA: Luxusný hotel sa nachádza na severo-
západnom pobreží Kostariky, medzi dažďovým 
pralesom a dvomi plážami

UBYTOVANIE: Moderne zariadené klimatizo-
vané izby (56 m2) majú mramorovú kúpeľňu 
s vaňou, sprchovacím kútom a fénom, TV, DVD, 
WiFi, kávovar, minibar, sejf, balkón alebo terasu 
• Terraza izby sa nachádzajú na 1. poschodí 
a majú výhľad na tropickú krajinu a les, izby Bri-
sa sú na 2. poschodí a Cielo izby sa nachádzajú 
na 3. a 4. poschodí s čiastočným výhľadom 
na oceán alebo pláž • Suity sú väčšie a majú 
oddelenú obývaciu časť 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Hotel svetovo uznávanej siete 
FOUR SEASONS má 2 pláže, 4 reštaurácie,  
4 bazény (z toho jeden detský), spa, fitnes, 
detský miniclub a teen centrum, 5 tenisových 
kurtov a vlastné 18-jamkové golfové ihrisko  
• Joga, pilates, potápanie, surfing, kajaky, ka-
tamaran • 24-hodinový izbový servis

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný plážovo-golfový 
rezort svetoznámej značky uspokojí i náročných 
dovolenkárov

Ďalšie informácie:  
www.fourseasons.com/costarica

FOUR 
SEASONS 

RESORT 
COSTA RICA

5+

Luxusný 
plážový 

a golfový 
rezort
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Kostarika – Guanacaste / Playa 
Flamingo, transfer z letiska Liberia 45 min., 
resp. cca 4 hod. z letiska San Jose

POLOHA: Boutique rezort len pre dospelých je 
situovaný na kopci s panoramatickým výhľa-
dom na oceán a piesočnatú pláž, obklopený je 
bujnou tropickou vegetáciou • Mladé plážové 
mesto Las Catalinas je vzdialené len 5 minút 
chôdze 

UBYTOVANIE: Všetky moderné a štýlovo za-
riadené vily s bazénom (67 m²) majú výhľad 
na oceán • K ich štandardu patrí klimatizácia, 
plne vybavené kúpeľňa s WC, minibar, WiFi 
(zdarma), kávovar, sejf a terasa s malým ba-
zénom • Vila suita (108 m²) je priestrannejšia 
a má i obývaciu časť

STRAVOVANIE: Raňajky – výber z menu • Mož-
nosť doplatku na all inclusive = plná penzia s ná-
pojmi – výber z menu + popoludňajší snack

VYBAVENIE: Reštaurácia a lounge bar • Infini-
ty bazén, kyvadlová doprava na pláž / z pláže 
(na vyžiadanie), joga, fitness, kajaky, paddle 
boardy, kúsok od hotela možnosť jazdy na koni 
i adrenalínový zipline

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Atmosféra ako stvorené 
na tie najkrajšie romantické chvíle 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.casachameleonhotels.com

CASA CHAMELEON
LAS CATALINAS
5

Boutique rezort 
len pre dospelých
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Guanacaste – Playa Conchal, trans-
fer z letiska Liberia cca 45 minút alebo cca 
4 hod. z letiska San Jose

POLOHA: Komfortný hotel sa nachádza na veľ-
kolepej 4 km dlhej bielopiesočnatej pláži Playa 
Conchal, uprostred krásnej prírody a azúrové-
ho oceánu • Hotelový komplex sa rozprestie-
ra na viac ako 970 hektároch a súčasťou je 
i 18-jamkové golfové ihrisko

UBYTOVANIE: Priestranné a elegantne zariade-
né deluxe junior suity (50 m2) majú klimatizáciu, 
kompletne vybavenú kúpeľňu s fénom a WC, TV, 
dokovaciu stanicu iPod, minibar, kávovar, sejf, 

internet, obývaciu časť s pohovkou, balkón 
alebo terasu s výhľadom do záhrady (výhľad 
na golfové ihrisko za doplatok) • Premium 
junior suity sú väčšie (65 m2) • Izby a  suity 
Royal Beach club len pre osoby nad 18 rokov 
sú za príplatok 

STRAVOVANIE: All inclusive: plná penzia formou 
bufetových stolov alebo v a‘la carte reštauráci-
ách (po predchádzajúcej rezervácií) • Drobné 
občerstvenie, alko a nealko nápoje, 24-hodi-
nový izbový servis • Denne dopĺňaný minibar 
(voda, nealko, džús a pivo)

VYBAVENIE: Hotel disponuje 406 izbami, re-
cepciou, reštauráciami a barmi, obchodíkom, 
fitnes centrom, veľkým bazénom v tvare lagúny, 
detským bazénom • Zadarmo: nemotorizované 
vodné športy, tenisové kurty (do 18. 00 hod.), 
detský klub •Za poplatok: babysitting, spa cen-
trum, golf, motorové športy, potápanie, ryboľov 
• Rôzne večerné show

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Atraktívne prostredie, 
krásna pláž, all inclusive služby i golf

Ďalšie informácie:  
www.westinplayaconchal.com

THE WESTIN GOLF 
RESORT & SPA

4+

All inclusive
a golf
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MEXIKO

MEXIKO

Mexiko je jednou z najobľúbenejších turistic-
kých destinácií sveta. Ročne sa sem za od-
dychom, plážami a slnkom vyberie takmer 

25 miliónov ľudí. Mexiko je obrovská krajina s počet-
nou populáciou. Krajina má pre svojich hostí pripravené 
úžasné pláže, moderné mesta, príjemnú klímu a v nepo-
slednom rade jedinečnú kuchyňu. Má všetko, čo svetová 
top destinácia má mať. Pláže s modernou turistickou 
výbavou na juhu krajiny na polostrove Yucatán sú zá-
kladom. Nádherné pláže však ťažko pritiahnu desiatky 
milióny ľudí. Turisti chcú príbeh. A ten Mexiko má. Pred 
príchodom Európanov tu fungovalo hneď niekoľko kom-
plexných civilizácií, ktoré v krajine zanechali pyramídy 
a množstvo ďalších historických skvostov. Najväčšou 
turistickou destináciou krajiny je Cancún – turisticky 
veľmi obľúbené mesto na polostrove Yucatán v juhový-
chodnom Mexiku. Jedno z najlepšie zachovaných po-
brežných mayských miest, Tulum, je dnes populárnou 
turistickou destináciou. Plážovou top lokalitou je Playa 
del Carmen, donedávna malá ospalá dedinka, ktorá sa 
v posledných rokoch neuveriteľne rozrástla. Nachádza 
sa priamo oproti ostrovu Cozumel a asi 68 km južne 
od Cancúnu. Na svoje si prídu deti i dospelí, golfisti 
i potápači, vyznávači relaxačnej plážovej all inclusive 
dovolenky i aktívni bádatelia.

KEDY CESTOVAŤ
Oblasť Cancúnu spadá do tropického vlhkého podne-
bia. Denná teplota sa pohybuje v rozmedzí 26 °C až 
36 °C, maximá sú dosahované v letných mesiacoch 
medzi májom a augustom. V lete sa objavujú občasné 
a prechodné silné tropické lejaky, od septembra do no-
vembra sa môžu vyskytnúť dažde a silný vietor a občas 
aj hurikán. Teplota mora sa pohybuje v rozmedzí 26 °C 
(zima) až 29 °C (leto).

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Mexika / Cancúnu lety z Vied-
ne i Budapešti s jedným prestupom spol. Air France 
a Swiss. Občania SR a ČR cestujúci do Mexika na menej 
ako 180 dní nepotrebujú vstupné víza. Stačí cestovný 
pas platný minimálne 6 mesiacov po plánovanom ná-
vrate z dovolenky. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Riviera Maya / Playa del Carmen, 
transfer z letiska Cancún cca 40 min. 

POLOHA: Unikátny rezort sa nachádza na zná-
mom pobreží Riviera Maya s bielopiesočnatou 
plážou • Rezort Mayakoba je starostlivo udr-
žiavný ekosystém dún, mandrovníkov a slad-
kovodných lagún • Živé stredisko Playa del 
Carmen je vzdialené cca 10 min.

UBYTOVANIE: Všetky samostatne stojace vily 
vo vlastnej záhrade sú komfortne a luxusne 
zariadené, ponúkajú dokonalé súkromie, majú 

kompletne vybavenú kúpeľňu s WC, klimatizá-
ciu, minibar, TV, iPod dokovaciu stanicu, WiFi, 
kávovar, privátny bazén (35 m2) • Bliss pool 
vily majú 293 m2, Serenity pool vily (322 m2) 
sú väčšie a majú navyše obývaciu miestnosť, 
jacuzzi a vinnú chladničku.   

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE: 118 víl s recepciou a lobby,  
5 reštaurácií, bary, luxusné spa centrum, fitnes, 
bazén, miniklub, horské bicykle (2 pre vilu),  
tenis, joga, kajak a 18-jamkové golfové ihrisko 
El Camaleon

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Diskrétne a romatické 
prostredie • Služby na vysokej úrovni • Úžasná 
prírodná scenéria a čaro Mexika

Ďalšie informácie:  
www.banyantree.com

BANYAN TREE 
MAYAKOBA

5+

Luxusný 
vilový rezort
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Playa Paraíso, transfer z letiska 
Cancún cca 35 min.

POLOHA: Luxusný hotelový komplex leží na jed-
nom z najprestížnejších miest Playa Paraíso  
(Quintana Roo) medzi letoviskami Cancún 
a Playa del Carmen v srdci Riviera Maya.

UBYTOVANIE: 310 priestranných klimatizova-
ných suít má veľkú kúpeľňu so sprchou, vaňou, 
WC a fénom, stropný ventilátor, minibar, sejf, 
LCD TV, pohovku a balkón alebo terasu so se-
dením a výhľadom na more alebo záhradu. K dis-
pozícii je tiež 10 samostatných víl.

STRAVOVANIE: All inclusive: plná penzia formou 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii, resp. 
v a‘la carte reštauráciách (po predchádzajúcej 
rezervácii) • Drobné občerstvenie, alko a neal-
ko nápoje počas celého dňa, 24-hodinový izbo-
vý servis • Minerálka, nealko nápoje a pivo sú 
k dispozícii v minibaroch na izbách.

VYBAVENIE: recepcia, lobby, hlavná  reštaurácia 
a niekoľko špecializovaných reštaurácií a barov, 
obchody, salón krásy a internet (za poplatok) 
• Slnečná terasa okolo bazénu sa nachádza 
hneď pri pláži • Večer živá hudba a show  
• Bez poplatku: šnorchlovanie, kajaky, kata-
marany, lekcie potápania v bazéne, tenis, fitnes 
• Za poplatok: potápanie v PADI centre, masá-
že a golf v Grand Paraiso Golf Club.

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Najexkluzívnejší hotel 
z radu Iberostar Grand Collection v Mexiku 
pre náročných dovolenkárov • Hotel iba pre do-
spelých

Ďalšie informácie:  
www.thegrandcollection.com

IBEROSTAR 
GRAND PARAÍSO
5

Len pre
dospelých
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Mexiko / Kalifornský polostrov 
– San José del Cabo, cca 25 minút od letiska 
Los Cabos

POLOHA:  Luxusný rezort sa rozprestiera pozdĺž 
pláže s bielym pieskom a tyrkysovou vodou, 
s krásnym výhľadom na more • jediná pláž 
v Los Cabos kde sa dá plávať

UBYTOVANIE:  15 rôznych kategórií izieb a suít 
s výhľadom na more • Ocean front izby (56 m²) 
sú elegantne zariadené v mexickom štýle 
s kompletne vybavenou kúpeľňou, majú terasu, 
oddelenú časť na sedenie, TV, zvukový systém 

Bose, WiFi • Premier ocean front izby sú o nie-
čo väčšie a nachádzajú sa na 2. a 3. poschodí 
• Palmilla ocean front izby sú z izieb najväčšie  
(65 m²)  • Junior suity majú väčší obývací 
priestor, k dispozícií sú aj junior suity s bazénom 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov 

VYBAVENIE: Top svetový rezort disponuje 
173 izbami a suitami, 4 výbornými reštaurácia-
mi, 3 barmi, vinotékou s 1 500 druhmi vín, ponú-
ka i privátne služby butlera • 2 panoramatické 
infinity bazény (jeden pre dospelých a druhý 
pre rodiny s deťmi), spa a fitness centrum, 
butik, surfovanie, rybolov, lekcie plachtenia, 
paddle boardy, pozorovanie veľrýb, 27-jamkové 
golfové ihrisko, tenisové kurty, basketbal

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotel top siete 
v prominentnej lokalite 

Ďalšie informácie:  
www.oneandonlyresorts.com

ONE & ONLY 
PALMILLA

5

Prominentná 
lokalita
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TALIANSKO

TALIANSKO

Taliansko, krajina s najlepšími vínami, výborný-
mi jedlami a slávnou históriou zdobenou úžas-
nými umeleckými dielami, je štát v južnej Euró-

pe na Apeninskom polostrove. Vnútri Talianska ležia 
dva samostatné mini mestské štáty: Vatikán a San Ma-
ríno. Taliansku navyše patrí územie obklopené Švajčiar-
skom zvanej Campione d’Italia. Z  východu Taliansku 
obmýva Jadranské more, z juhu Iónske more a zo zápa-
du Tyrrhenské a Ligúrske more. K Taliansku patria dva 
veľké ostrovy v Stredozemnom mori: Sardínia a Sicília 
s nádherným pobrežím a bohatou históriou. Keď začu-
jeme slovo „Taliansko“ v každom z nás vyvoláva nejakú 
predstavu. Niekomu zaznie v ušiach motor áut Ferrari, 
priaznivcom športu sa pred očami vynorí talianske fut-
balové šialenstvo, ale všetkým určite slávna talianska 
kuchyňa. Chuť desiatok druhov cestovín a syrov, suše-
ných salámov a šuniek, diviny, dezertov, ťažké i ľahké 
vína a samozrejme najlepšia pizza i zmrzlina na svete. 
Taliansko, obdarené krásou prírody v jej nespočetných 
podobách, patrí medzi najzaujímavejšie, najpríťažlivej-
šie a najpôvabnejšie krajiny sveta. Dnes je v prvej de-
siatke najviac navštevovaných krajín sveta. V Taliansku 
je dokonca niekoľko celosvetovo najstarších letovísk, 
ktorých pôvod siaha až do histórie rímskej republiky 
(napr. Ischia a Capri). Toskánsko je najviac zromantizo-
vaný a asi aj najkrajší kraj Talianska. Toskánske kopce, 
čarovný vidiek, rozmanité pobrežie a stredoveké mestá 
a dedinky ako vystrihnuté z pohľadnice. Vidina tráviť čas 
pod toskánskym slnkom robí tento stredotaliansky re-
gión jednu z najnavštevovanejších lokalít vo svete sko-
ro s 50 miliónmi turistov ročne. Pravdepodobne sa ne-
nájde ani jeden z nich, kto by aspoň na chvíľku nesníval 
o „dolce vita“ (sladkom živote). 
 
KEDY CESTOVAŤ
Taliansko je celoročne navštevovaná destinácia s priaz-
nivou klímou. Najideálnejšie obdobie na príjemnú do-
volenku na ostrovoch Ischia, Capri, Sicília a Sardínia, 
či Toskánsko je máj až október.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Talianska priame lety z Viedne 
spol. Austrian. Občania SR a ČR cestujúci do Talianska 
nepotrebujú vstupné víza, stačí platný občiansky preu-
kaz alebo cestovný pas. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.

166

D
O

V
O

L
E

N
K

A
 

N
A

 
Ú

R
O

V
N

I



OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO:  Taliansko – Sardínia / Santa Mar-
gherita di Pula, cca 45 minút od letiska Cagliari

POLOHA: Jeden z najlepších plážových rezortov 
Európy so rozprestiera na 47 hektároch tropic-
kej záhrady, pozdĺž krásnej bielo piesočnatej 
pláže, na slnečnom južnom pobreží Sardínie  
•  Rozsiahly komplex sa skladá z piatich 5H 
hotelov, troch 4H hoteloch a 13 luxusných víl

UBYTOVANIE:  Viacero typov ubytovanie v rôz-
nych kategóriách • Niektoré hotely poskytujú 
výhľad na more, iné do krásnej tropickej záhra-
dy, niektoré sú pri pláži a iné v blízkosti spa ale-
bo detských atrakcií

STRAVOVANIE: Polpenzia formou bufetových 
stolov

VYBAVENIE: 21 rôznorodých reštaurácií, 9 ba-
zénov, veľký detský zábavný park, thalasso 
a spa centrum s ayurvedou  a jógou, profesi-
onálne športové akadémie s celosvetovo zná-
mymi športovcami (plávanie, futbal, basketbal, 
bicykle, šerm, rugby, šach), vodné športy, ob-
chody, večerná i nočná zábava vrátane show 
svetoznámych umelcov

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Nepreberné množstvo ak-
tivít a možností ako stráviť jedinečnú dovolenku 
v top európskom plážovom rezorte

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.fortevillageresort.com

FORTE VILLAGE 
RESORT

5

Top plážový 
rezort
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MEZZATORRE 
RESORT & SPA
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Taliansko – ostrov Ischia / Forio, 
Neapolská riviéra, cca 2 hod. od letiska Neapol 
(kombinácia auto + loď + auto)

POLOHA: Exkluzívny hotel je situovaný na útese 
nad malebnou zátokou Stredozemného mora, 
v píniovom parku, neďaleko dedinky Lacco 
Ameno • Rezort je vybudovaný v idylickom pro-
stredí okolo veže zo 16. storočia • Do mora je 
privátny vstup po schodoch z niekoľkých men-
ších slnečných terás

UBYTOVANIE: Vkusne a decentne zariadené 
izby a suity majú výhľad na more a menšiu te-
rasu (nie v Tower, iba v časti Park) • Classic 
izby (20 – 25 m2) sú vybavené klimatizáciou, 
kúpeľňou so sprchou / vaňou a WC, TV, sej-
fom, minibarom, WiFi • Superior izby sú o tro-
chu väčšie, deluxe izby majú i jacuzzi na terase  
• Junior suity (31 m2) majú vaňu s jacuzzi 
a pohovku, classic suity (38 m2) i oddele-
nú spálňovú a obývaciu časť a deluxe suity  
(41 m2) majú i väčšiu kúpeľňu + balkón  
• Možnosť až 2 prísteliek pre deti (rozťahovacia 
pohovka v suitách)

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov (aj špeciálne diétne jedlá) • Možnosť do-
platku na polpenziu (a‘la carte, resp. servíro-
vané menu)

VYBAVENIE: Luxusný komplex sa skladá 
z dvoch častí: Tower a Park • Má 57 štýlo-
vých izieb a suít, viacero terás s krásnymi vý-
hľadmi, vyhrievaný bazén s lehátkami a slneč-
níkmi (zdarma), 2 výborné reštaurácie, 3 bary, 
tenis, fitnes, joggingové trate • Moderné spa  
s 3 vnútornými bazénmi (jedno z mála v Talian-
sku s certifikátom Leading Spas) 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jeden z najlepších hote-
lov na ostrove Ischia • Pokojné a unikátne pro-
stredie, krásna stredomorská vegetácia, služby 
a ubytovanie na najvyššej úrovni 

Ďalšie informácie:  
www.mezzatorre.it

VERSILIA 
LIDO UNA 
ESPERIENZE
4+

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHH

STREDISKO: Taliansko – Toskánsko / riviéra 
Versilia • Od letiska Pisa cca 30 minút

POLOHA: Dizajnový hotel s výhľadom na Tyrhén-
ske more • Do centra mesta Lido di Camaio-
re cca 15 minút chôdze • Široká  a dlhá pláž 
je cez cestu (cca 100 m) 

UBYTOVANIE: 69 moderne a minimalistky zaria-
dených klimatizovaných izieb a suít • Classic 
izby disponujú plne zariadenou kúpeľňou, TV, 
sejfom, WiFi (zdarma), minibarom, kávovarom 
a balkónom  • Superior izby majú bočný výhľad 
na more • Junior suity sú väčšie a majú oddele-
nú obývaciu časť a terasu • Apartmány v časti 
Versilia Esperienze majú aj kuchynku 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: 2 reštaurácie s toskánskou kuchy-
ňou, bar na streche • Vonkajší bazén so slneč-
nou terasou s lehátkami a slnečníkmi, vnútorný 
bazén, tenisové kurty, konferenčná miestnosť, 
spa  a wellness centrum, fitness, parkovisko

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Vkusne zariadený moder-
ný hotel je ideálny pre toho, kto hľadá komfortnú 
a pokojnú dovolenku na pobreží Toskánska

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.gruppouna.it

Najlepší hotel 
na Ischia

Toskánske 
pobrežie
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BELMOND 
GRAND HOTEL 
TIMEO
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO:  Taliansko – Sicília, letovisko Taor-
mina, cca 60 minút od letiska Catania  

POLOHA:  V srdci Taorminy, na skalnatom útese 
s úchvatným výhľadom • Do sesterského plážo-
vého hotela Belmond Villa Sant Andrea premáva 
hotelová kyvadlová doprava (cca 15 minút)

UBYTOVANIE:  71 elegantných izieb a suít v hlav-
nej budove a priľahlej Villa Flora • Izby Vila 
classic (25 m²) sú v časti Villa Flora, majú mra-
morovú kúpeľňu s WC, klimatizáciu, TV, WiFi, 
sejf, minibar a balkón • Izby Superior vo Ville 
Flora majú očarujúci výhľad na zátoku Naxos 
• V hlavnej budove sú izby Deluxe, ponúkajú  
výhľad na more • Junior suity a suity sú väčšie 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu 

VYBAVENIE: 3 prvotriedne reštaurácie a bar 
• Vyhrievaný vonkajší bazén obklopený krás-
nou záhradou, fitness a wellness centrum

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotel v historic-
kom centre Taorminy s neuveriteľným čarom 
víta nadšených hosti už 150 rokov

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.belmond.com

BELMOND 
VILLA 
SANT‘ANDREA
5

OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO:  Taliansko – Sicília, letovisko Taor-
mina Mare, cca 60 minút od letiska Catania  

POLOHA: Elegantný plážový hotel bol vybudo-
vaný z vily postavenej v roku 1900, nachádza 
sa v zátoke Mazzarò na súkromnej kamienkovej 
pláži so smaragdovou vodou, obklopený tropic-
kou záhradou • Do centra Taorminy premáva 
hotelová kyvadlová doprava (cca 15 minút)

UBYTOVANIE:  71 izieb a suít •  Izby Classic 
(20 m²) ladené v krémových a pastelových 
farbách majú kúpeľňu s WC, sejf, minibar, TV, 
WiFi,  výhľad do záhrady, resp. na nádvorie 
• Izby Superior majú výhľad na zátoku + majú 
francúzsky balkón • Izby Deluxe majú výhľad 
na more a väčší balkón, resp. terasu • Garden 
junior suity (36 m²) majú časť so sedením, 
kávovar a výhľad do záhrady (výhľad na more 
za doplatok)

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov • Možnosť doplatku na polpenziu, resp. 
plnú penziu

VYBAVENIE: Reštaurácia a bar, bar na pláži 
a bar pri bazéne • Vyhrievaný infinity bazén, 
detský klub, fitness a wellness centrum, rôzne 
vodné športy, počas leta denne lodné výlety 
(zdarma), lehátka na pláži aj pri bazéne, tema-
tické večere alebo grilovanie na pláži, obchodík

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Jedinečný hotel s nad-
časovým talianskym dizajnom, kde zaručene 
zacítite pokoj v duši

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.belmond.com

Belmond 
top kvalita

Luxusná 
Sicília
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GRÉCKO

GRÉCKO

Mykonos, súčasť Kyklád má niečo vyše 10 000 
obyvateľov, z ktorých väčšina obýva najväč-
šie mesto Mykonos, ležiace na západnom 

pobreží. Snehobiele kubické domčeky s plochými stre-
chami a modrými dverami a okenicami sú typické pre 
kykladskú architektúru. Krivolaké kamenné uličky le-
mujú obchodíky, taverny, bary a butiky. Atmosféru mes-
ta dotvárajú pelikány, ktorí sú maskotmi tohto ostrova. 
Turizmus je hlavnou obživou ostrovanov, ale známy je 
aj kozmopolitným nočným životom. Každoročne ostrov 
navštívi množstvo zahraničných celebrít. Väčšina obľú-
bených pláží je na južnej časti ostrova. Všetky sú pie-
sočné a turistom ponúkajú okrem kúpania aj športové 
vyžitie. Najznámejšie z nich – Paradise a Super Para-
dise – sú navyše dejiskom večerných plážových par-
ty. Krásne sú tiež pláže Agios Stefanos a Agios Ioannis 
na západnom pobreží.

Kréta s hlavným mestom Heraklion je najväčší grécky 
ostrov a súčasne piaty najväčší v Stredozemnom mori. 
Považuje sa za kolísku európskej civilizácie. Má roz-
lohu 8 336 km² a tiahne sa v dĺžke 260 km v smere 
východ – západ. Podnebie na ostrove je subtropické, 
typicky stredomorské. Hory bývajú pokryté snehom, 
vo vyšších polohách vydrží snehová pokrývka často 
až do júna. So svojimi približne 300 slnečnými dňami 
patrí Kréta spolu s Cyprom k najslnečnejším ostrovom 
Stredomoria.

Costa Navarino je moderná turistická lokalita v juhozá-
padnom Peloponéze, v jednej z najmenej objavených 
častí stredomorského pobrežia. Mix 4 500 rokov his-
tórie tejto oblasti, najmodernejších hotelových služieb, 
špičkových golfových ihrísk a úžasných piesočnatých 
pláží je zárukou luxusnej dovolenky.
 
KEDY CESTOVAŤ
Do gréckych prímorských lokalít je najlepšie cestovať 
v období máj až október.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Grécka priame lety z Viedne 
spol. Austrian. Občania SR a ČR cestujúci do Grécka 
nepotrebujú vstupné víza, stačí platný občiansky preu-
kaz alebo cestovný pas. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Grécko – Peloponéz / Costa Nava-
rino, cca 1 hodina od letiska Kalamana

POLOHA: Luxusný komplex nízkych budov je 
zasadený do krásnej záhrady priamo pri dlhej 
piesočnatej pláži • Najbližšie prístavné mesteč-
ko Pilos je vzdialené cca 14 km

UBYTOVANIE: Hotel postavený v tradičnom du-
chu z miestnych materiálov v prírodných tónoch 
má 445 izieb (všetky sú nefajčiarske) • Deluxe 

izby (39 m2) majú terasu s výhľadom do záhrady 
alebo na bazény, kompletne vybavenú kúpeľňu, 
WiFi (za poplatok), TV, DVD, sejf,  minibar,  mož-
nosť ubytovať 4-člennú rodinu / jedna rozklada-
cia pohovka (výhľad na more je za doplatok)  
• Superior izby sú priestrannejšie (49 m2)  
• Izby infinity majú privátny bazén 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Niekoľko reštaurácií a barov (aj 
libanonská, talianska, grécka) • Spa centrum 
s množstvom procedúr, kino, detský klub, ihris-
ko, aquapark. fitnes centrum, 2 golfové ihriská, 
bazény (aj vnútorný), tenisová akadémia, potá-
panie, šnorchlovanie, vodné lyžovanie, wakebo-
arding, horolezecká stena, motokárová dráha, 
basketbal, volejbal, bedminton, stolný tenis, 
lekcie varenia

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný plážový komplex 
s množstvom aktivít pre dospelých aj deti, krás-
na poloha v pokojnom prímorskom prostredí 
mimo rušných stredísk

Ďalšie informácie:  
www.westincostanavarino.com

THE WESTIN RESORT 
COSTA NAVARINO

5

Luxusný plážový 
komplex
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Grécko – ostrov Mykonos / Ornos 
Bay, cca 10 min. od letiska Mykonos

POLOHA: Neveľký extravagantný hotel, člen 
prestížnej medzinárodnej siete THE LEADING 
SMALL HOTELS OF THE WORLD, leží priamo 
nad zátokou, nad malou privátnou plážou, iba 
pár minút jazdy od mesta Mykonos • 500 m 
dlhá piesočnatá pláž s reštauráciami a barmi je 
vzdialená len 300 m

UBYTOVANIE: Klimatizované izby a suity majú 
kompletne vybavenú kúpeľňu so sprchou 
/ vaňou, WC, TV, CD, WiFi (zdarma), minibar 
• Deluxe garden izby majú terasu so sedením 
a výhľadom do záhrady • Deluxe jacuzzi izby 
sú priestrannejšie so sedením s pohovkou, va-
ňou s jacuzzi a iPod / iPhone dock, majú výhľad 
na more • Junior suity majú tiež vaňu s jacuzzi, 
iPod / iPhone dock + obývaciu časť a balkón 
/ terasu s výhľadom na more a bazén • Kivotos 
VIP suity sú komfortnejšie a dovolenkujú v nich 
napr. Jean Paul Gaultier, Ermenegildo Zegna, 
Demis Roussos a Karolína Kurková 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu

VYBAVENIE: Boutique hotel ponúka 39 extrava-
gantných izieb a suít, viacero slnečných terás, 
bazén s morskou vodou a barom s hudbou, men-
ší bazén so sladkou vodou a jacuzzi na hornej 
terase, 2 výborné reštaurácie, 2 bary, squash, 
fitnes, yoga, pilates, biliard, kaderníctvo, Spa 
• 24-hodinový izbový servis, požičovňa áut 
a motoriek • Atrakciou je 25 metrová hotelová 
jachta na denné výlety

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Unikátne miesto s kom-
bináciou prírodného luxusu a extravagancie, 
atmosféra rodinnej rezidencie s relaxačnou 
atmosférou a osobným prístupom ku každému 
hosťovi • Táto dovolenka bude niečo extra

Ďalšie informácie:  
www.kivotosmykonos.com

KIVOTOS 
MYKONOS
5

Prírodný
luxus a elegancia

172

D
O

V
O

L
E

N
K

A
 

N
A

 
Ú

R
O

V
N

I



OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Grécko – ostrov Kréta / Elounda, 
Mirabello Bay, cca 1 hod. 15 min. od letiska He-
raklion

POLOHA: Luxusný rezort, člen svetovej hotelovej 
siete STARWOOD / THE LUXURY COLLECTION, 
leží vo svahu nad zálivom s 200 m dlhou privát-
nou okruhliakovou plážou, priamo oproti ostro-
vu Spinalonga, 4,5 km od strediska Elounda  
• Do malej dedinky Plaka je to iba 600 m

UBYTOVANIE: Elegantno-luxusné klimatizované 
superior bungalovy (40 m2) majú mramorovú kú-
peľňu s vaňou, sprchovým kútom a WC, pohovku, 

TV, WiFi (zdarma), sejf, minibar, balkón so sede-
ním a výhľadom na more, niektoré i s bazénom 
• Junior suity (54 – 58 m2) majú navyše CD 
/ DVD, obývaciu časť a veľkú verandu so sedením 
a výhľadom na more, niektoré i s vyhrievaným 
bazénom • Deluxe suity (68 m2) s jacuzzi va-
ňou v kúpeľni, šatníkom, oddelenou obývačkou 
a spálňou, veľkou verandou so sedením, výhľa-
dom na more a infinity bazénom • Island luxury 
suity (72 m2) s rovnakou výbavou, ale s krytou 
terasou s vyhrievaným bazénom

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu (a‘la carte)

VYBAVENIE: Luxusný rezort s 251 bungalovmi, 
suitami a vilami, hlavnou a 5 reštauráciami,  
3 barmi, slnečnými terasami s 3 bazénmi  
a 2 detskými • Tenis, fitnes, vodné športy, 
potápanie, detský klub, babysitting, butiky  
• Luxusné spa s krytým bazénom

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Top hotel s jedinečnou 
polohou • Prvotriedne spa centrum, vychýrená 
kuchyňa, 142 privátnych bazénov v areáli

Ďalšie informácie:  
www.bluepalace.gr

BLUE PALACE 
RESORT & SPA

5

Luxusný hotel 
s jedinečnou 

polohou
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ŠPANIELSKO

ŠPANIELSKO

Španielsko ležiace na juhozápade Európy na Pyre-
nejskom polostrove ponúka skutočne rozmanité 
lákadlá od prírodných krás, cez typickú španiel-

sku kultúru až po skvelé prímorské letoviská. Španiel-
sko jednoducho dokáže uspokojiť aj náročných turistov. 
K územiu Španielskeho kráľovstva patria aj Baleárske 
ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy 
v Atlantickom oceáne pri pobreží Afriky a dve enklávy 
v severnej Afrike, Ceuta a Melilla pri Maroku. S plochou 
505 990 km² je Španielsko druhou najväčšou krajinou 
Európskej únie. Región Costa del Sol  (Slnečné pobre-
žie) sa rozprestiera v južnej časti krajiny, je dominantou 
andalúzskej provincie. Na 300 km pobreží Costa del 
Sol nájdeme známe letoviská ako Marbella, Estepona, 
Manilva, La Cala, Fuengirola, Benalmádena a Torremoli-
nos. Hoci je Costa del Sol kúskom rušného a na pamiat-
ky bohatého Španielska, ponúka ďaleko väčší pokoj, 
oddych a krásne, priam nedotknuté prostredie. Môže 
sa pochváliť celoročne príjemnou klímou s viac ako 
300 slnečnými dňami. Takmer 150 kilometrov pobre-
žia pokrývajú dokonalé pláže obmývané smaragdovým 
morom. Pre aktívnych dovolenkárov sú tu pláže ideálne 
na športovanie a s vodnými atrakciami. Nájdu sa pláže 
rušné s hudbou a barmi. Nechýbajú ani pokojné pláže 
či romantické zátoky s dokonalým súkromím. Costa del 
Sol je tiež vychýrenou destináciou pre milovníkov golfu.

KEDY CESTOVAŤ
Oblasť Costa del Sol má príjemné počasie počas celého 
roka. Podnebie je stredomorské s teplými letami a mier-
nymi zimami. Zimy sú bohaté na zrážky. V letných mesia-
coch sa denné teploty vyšplhajú na 30 a viac stupňov, 
more má 23 až 25 °C. V zimnom období ovplyvňuje 
počasie chladné prúdenie od Atlantického oceánu. 
Citeľne zníži teplotu vzduchu i mora.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča do Španielska / Malaga priame 
lety z Viedne spol. Austrian. Občania SR a ČR cestujúci 
do Španielska nepotrebujú vstupné víza, stačí platný 
občiansky preukaz alebo cestovný pas. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Costa del Sol – Marbella, cca 
45 minút od letiska

POLOHA: Luxusný andalúzsky hotel leží priamo 
na dlhej piesočnej  pláži pobrežia Costa del Sol 
v centre rezidenčnej zóny, medzi letoviskom 
Marbella a jachtárskym prístavom Puerte Banus 
• Je obklopený subtropickou záhradou s rozlo-
hou 40 000 m² s viac ako 400 druhmi rastlín 
z celého sveta 

UBYTOVANIE: Komfortné izby a suity v nie-
koľkých 3-poschodových vilách rozptýlených 
vo veľkej záhrade • K vybaveniu Deluxe izieb 
(35 m²) patrí plne zariadená kúpeľňa, sejf, 

WiFi, TV, minibar, balkón alebo terasa s výhľa-
dom na okolie • Junior suity sú väčšie (55 m²) 
a výhľad majú do záhrady • Garden suity majú 
oddelenú spálňu od obývacej časti

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových 
stolov 

VYBAVENIE: Prvotriedny hotelový komplex 
v štýle andalúzskej dediny má 250 luxusných 
izieb a suít • Niekoľko reštaurácií, barov a ka-
viarní • Veľká slnečná terasa, 3 bazény (2 vy-
hrievané počas zimy), tenis, fitness, Six Senses 
spa, požičanie bicyklov, golf (20 minút od hote-
la, premáva shuttle bus), paddle surfing, vodné 
skútre, kajaky, vodné lyžovanie • Detský klub, 
kaderníctvo, obchodík, 24-hodinový izbový ser-
vis,  WiFi na verejných priestranstvách zdarma

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Ideálne miesto na luxusný 
prímorský relax, ale i golf • Služby na najvyššej 
úrovni a unikátna záhrada 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.puenteromano.com

PUENTE 
ROMANO 

5

Top plážový 
komplex
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Madeira je súostrovie, ktoré leží v Atlantiku, asi 
400 km severne od Tenerife, 600 km západ-
ne od Maroka a 1 000 km od Lisabonu, a je 

autonómnou oblasťou Portugalska, hlavným mestom 
je Funchal. Ostrov Madeira je dlhý približne 57 a široký 
22 km v jeho najširšom mieste. Má značne členitý terén 
s najvyšším bodom 1 862 metrov nad morom, ktorý 
dosahuje vrch Pico Ruivo. Centrálna časť Madeiry je 
hornatá s početnými údoliami a roklinami, ktoré sú 
ťažko prístupné. Severné pobrežie je typické vysokými 
útesmi. Jedným z hlavných lákadiel je bujná a rozmanitá 
vegetácia s množstvom exotických kvetov a prírodné 
krásy. Až dve tretiny územia sú chránenou oblasťou. 
Vďaka tomu je tu populárna turistika. Pre svoje prírod-
né krásy je Madeira často označovaná aj ako plávajúca 
záhrada Atlantiku. Oceán je druhým z hlavných lákadiel 
Madeiry. Ponúka množstvo príležitostí pre pozorovanie 
veľrýb a delfínov, plachtenie a športový rybolov. Rovna-
ko tu existuje rozvinuté zázemie pre všetky obľúbené 
vodné športy ako surfovanie, vodné lyžovanie, potápa-
nie a ďalšie. Hlavné mesto Funchal ponúka množstvo 
pôsobivých pamiatok. K najkrajším patrí gotická kated-
rála zo 16. storočia s vyrezávanými prvkami z cédrové-
ho dreva. Rovnako pôsobivý je tiež kostol Collegiate, 
v ktorom môžete obdivovať interiér zdobený pozláteným 
drevom. Miestne exotické ovocie a tradičné pochúťky, 
ryby, kvety a mnoho iného nájdete na miestnom far-
márskom trhu.

KEDY CESTOVAŤ
Madeira má veľmi príjemnú klímu ideálnu na dovolen-
ku počas celého roka. Priemerná denná teplota počas 
letných mesiacov júl – október je príjemných 24 °C. Naj-
vyššie letné teploty môžu však vystúpiť až na 33 °C, čo 
je dôsledok horúceho vetra prichádzajúceho z africkej 
Sahary. V zimných mesiacoch je teplota okolo 18 °C. 
Vo všeobecnosti sa však Madeira teší dostatku slneč-
ných dní, najmä v zátoke Funchal, ktorá je chránená 
vysokými vrchmi.

AKO CESTOVAŤ
Leonardo odporúča na Madeiru priame lety z Viedne 
spol. Austrian. Občania SR a ČR cestujúci do Portugal-
ska nepotrebujú vstupné víza, stačí platný občiansky 
preukaz alebo cestovný pas. 

O prípadných zmenách alebo úpravách podmienok na vstup 
do krajiny a o aktuálne najvýhodnejších leteckých spojeniach vás 
budeme informovať pri rezervácii zájazdu.

MADEIRA

MADEIRA

PORTUGALSKO
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA  HHHHH

STREDISKO: Madeira – Funchal, cca 30 minút 
od letiska

POLOHA: Deluxe hotel najvyššej kategórie leží 
1,5 km od centra Funchalu, na skalnom útese  
nad Atlantikom, s priamym vstupom do oceánu, 
obklopený veľkou záhradou s výhľadom na oce-
án a okolie  • Do centra premáva bezplatná ky-
vadlová doprava

UBYTOVANIE: Elegante zariadené klimatizo-
vané izby s nádychom starých čias majú kom-
pletne vybavenú mramorovú kúpeľňu  •  Izby 
Classic (18 – 23 m²) sa nachádzajú v hlavnej 

budove alebo v časti Garden Wing, majú balkón 
a čiastočný výhľad na more, resp. do záhrady 
• Superior izby sú o niečo väčšie, izby Delu-
xe majú úplný výhľad na more (26 – 31 m²) 
• Junior suity majú naviac obývaciu časť 
• Vo všetkých izbách je WiFi (zdarma), doko-
vacia stanica pre iPod, LCD a DVD 

STRAVOVANIE: Raňajky formou bufetových sto-
lov • Možnosť doplatku na polpenziu 

VYBAVENIE: Exkluzívny a elegantný hotel pozo-
stáva zo 158 izieb a suít • Má štýlovú recepciu, 
panoramatickú terasu, 5 reštaurácií vrátane 
jednej „Michelinovskej“ • 2 vyhrievané bazény 
(jednej s morskou vodou) s detskou časťou, 
fitness i spa centrum, tenisový kurt, obchodík, 
detský klub pre deti od 3 do 9 rokov, babysitting 
• Pilates, aquagym v bazéne (apríl – septem-
ber), pozorovanie delfínov a veľrýb, plachtenie, 
rybolov, potápanie (SCUBA), paddle boardy, 
windsurfing, kanoe

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Luxusný hotel s osobitým 
štýlom • Výborná poloha a nádherný výhľad 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
www.belmond.com

BELMOND 
REID‘S PALACE

5+

Deluxe
hotel
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Zajtra nás
dopraví

bližšie

emirates.com



Zajtra nás
dopraví

bližšie

emirates.com



NIEKTORÍ ŠÉFKUCHÁRI VARIA 
NAJLEPŠIE VO VÝŠKE 

10 000 METROV




