
 
 

 

 

Turks & Caicos Islands 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VEĽKONOČNÝ KARIBSKÝ ŠPECIÁL  
1.4. – 11.4.2021 * pobyt na 10 dní / 9 nocí  
UNIKÁTNY ZÁJAZD PRIVÁTNYM LIETADLOM z BRATISLAVY 
na NAJKRAJŠIE PLÁŽE SVETA na TURKS & CAICOS 
EXKLUZÍVNE PRE 64 DOVOLENKÁROV 

 
 

 VEĽKONOČNÝ RELAX na NAJKRAJŠÍCH PLÁŽACH SVETA bez víz, bez stresu, bez davov, bez rúška (v hoteli,  
pri bazéne i na pláži), vo veľmi príjemnom počasí, bezpečne a jednoducho, ale stále s rešpektom k aktuálnej 
situácii. Presne takto sme po tohtoročnom úspešnom Novoročnom špeciále na Turks & Caicos pripravili ešte 
vylepšený / predĺžený Veľkonočný letecký špeciál z Bratislavy priamo do tohto malého karibského raja 

 

 BEZPEČNOSŤ a ZDRAVIE našich cestujúcich sú prvoradé. Pocestujeme na exotické karibské súostrovie Turks & 
Caicos, ktoré je pre turistov otvorené už od leta minulého roka (pre vstup do krajiny stačí negatívny RT-PCR test 
na Covid-19 * pre deti do 10 r. nie je potrebný). Zároveň minimalizujeme prípadné zdravotné riziká cestovaním 
vlastným lietadlom len pre malú uzavretú skupinu (tí istí cestujúci poletia tam i späť) 

 

 KOMFORTNÉ CESTOVANIE moderným lietadlom Boeing 737-800NG v špeciálne upravenej „Leonardo“ 
konfigurácii len pre max. 64 cestovateľov (32 komfortných dvojkresiel s možnosťou ich polohovania do 120o, 
vzdialenosť medzi radmi je cca 110 cm), a to priamo z Bratislavy, bez prestupu, samozrejme s milou obsluhou, 
dobrým a bohatým občerstvením na palube vášho lietadla (vrátane kvalitných alko i nealko nápojov) 
 

 10-DŇOVÝ POBYT na Turks & Caicos Islands je zabezpečený nie iba v jednom, ale v niekoľkých osvedčených  
a komfortných 4* - 5*+ plážových apartmánoch, butikových hoteloch, luxusných rezortoch a privátnych vilách  
 

 na začiatku apríla sa očakáva na ostrovoch Turks & Caicos VEĽMI PRÍJEMNÉ POČASIE: netropická denná teplota 
28 oC - 29oC, v noci neklesá pod 20oC, more má ideálnych 26oC 

 

 FÉROVÉ BUKOVACIE PODMIENKY: konečná cena zájazdu / žiadne povinné doplatky, zmena mena 
cestujúceho je možná do 48 hodín pred odletom, komplexné cestovné poistenie zahrňujúce liečebné 
náklady v zahraničí vrátane ochorenia Covid-19 v cene zájazdu, fakultatívne pripoistenie storna zájazdu 
vrátane krytia aj v prípade pozitívneho testu na Covid-19 pred odletom na Turks & Caicos (bez spoluúčasti) 

 



 
 

Turks & Caicos Islands  

   
 Turks & Caicos je tropické súostrovie v Atlantickom oceáne, ktoré sa nachádza 925 kilometrov 
juhovýchodne od Miami na Floride a 120 kilometrov severne od Dominikánskej republiky. Krajina je britským 
zámorským územím s asi 40 000 obyvateľmi žijúcich na deviatich obývaných ostrovoch. Turks & Caicos má asi 100 
pomenovaných ostrovov a mysov. 
 Ako naznačuje názov, krajinu tvoria dve ostrovné skupiny, ostrovy Turks: Grand Turk a Salt Cay  
na východe a väčšie súostrovie ostrovov Caicos: Providenciales, North Caicos, Middle Caicos, East Caicos, South 
Caicos a West Caicos na západe. 32 km široký a 1,5 km hlboký Kolumbov priechod rozdeľuje tieto dve ostrovné 
skupiny. Väčšina obyvateľov žije na ostrove Providenciales. Na ostrove Grand Turk zase nájdeme druhé najväčšie a 
zároveň hlavné mesto krajiny – Cockburn Town. 
 Na rozdiel od mnohých karibských krajín majú Turks & Caicos jeden z najnižších priemerných úhrnov 
ročných zrážok v regióne, a teda vysoké percento slnečných dní a skvelého počasia (až 350 slnečných dní v roku).  
 Luxusný turizmus je primárnym zdrojom príjmov pre Turks a Caicos. Pláž Grace Bay na ostrove Provo / 
Providenciales sa považuje za najkrajšiu pláž sveta a pravidelne sa umiestňuje na vrchole hitparády najkrajších 
pláži sveta. Asi 5 kilometrov dlhá bielopiesočnatá pláž obmývaná krásne tyrkysovým morom je právom poznávacím 
znamením tejto neveľkej exotickej lokality. Krásny podmorský koralový útes je vzdialený 1,5 km od jej brehov a je 
vyhľadávaným miestom pre potápačov a nadšencov šnorchlovania. Okrem „svetového“ kúpania, šantenia na 
čistučkej pláži, romantických prechádzok si na svoje prídu aj vyznavači vodných športov (rajom pre nich je niekoľko 
kilometrov dlhá a pomerne plytká pláž Long Beach na juhovýchode ostrova). Ponuka je široká: od kajakov, 
paddleboardov, wind aj kitesurfov až po parasailing. Pozdĺž Grace Bay sa nachádza 25 luxusných hotelov a rezortov 
s kompletným vybavením, ale aj reštauráciíe a bary. Turistický komfort dopĺňa 18-jamkové golfové ihrisko Provo 
Golf Club, ale i obchodíky, reštaurácie, kavierne, požičovne áut, skútrov a shopping plaza. 

 

 

 



 
 

GRACE BAY BEACH na TURKS & CAICOS 
 

bola opakovane vyhlásená za najkrajšiu pláž sveta. 
... napísalo sa o nej: 

 

TripAdvisor vote Grace Bay Beach the No 1 in the world- but ... 
TripAdvisor vote Grace Bay Beach the No 1 in the world- but we knew that all along! · 
Meet the island of Grace Bay Beach · Fun, sun, water and play are the name of ... 
 
Zasnívajte sa s nami. Toto je 25 najkrajších pláží celého sveta ... 
Pláž Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos ... Ak sa trochu poobzeráte, možno sa vám podarí                             
zabezpečiť si výlet a navštíviť druhú najkrajšiu pláž sveta. 3. 
 
Dovolenkári rozhodli: Toto sú tie najkrajšie pláže sveta ... 
28. 9. 2020 — Grace Bay, Turks a Caicos Foto: Getty Images. predošlé. Pláž Paraiso,  
Cayo Largo,. Pláž Baia do Sancho,. Grace Bay, Turks. Pláž Paraiso ... 
 
Toto sú najkrajšie pláže sveta! Prvú desiatku zverejnil portál ... 
6. 3. 2020 — Poďte s nami navštíviť tie najkrajšie pláže sveta. ... Pláž Grace Bay Beach 
 je známa svojím mäkkým bielym pieskom a nádherne sfarbeným ... 
 
strand (Grace Bay beach) - The best beaches in the world 
Grace Bay Beach ist der beste Strand der Welt. Zumindest denken das TripAdvisor,  
FlightNetwork und einige andere seriöse Publikationen. Hier herrscht ewiger ... 
 
Najkrajšia pláž sveta | Dovolenka BUBO 
Najkrajšia pláž sveta. Grace Bay Beach na Turks and Caicos je pôvabná pláž s  
perfektnými službami, ktorá je pre nás spomedzi všetkých pláží sveta tou naj 
 
Top 25 najkrajších pláží sveta – najlacnejšia letenka 
Top 25 najkrajších pláží sveta. Hľadáte tip na exotickú dovolenku s krásnou plážou? 
Návšteva tých najkrajších svetových pláží dnes už nie je iba výsadou ... 
 
Grace Bay Beach: Everything You Need To Know | BEACHES 
20. 11. 2019 — Grace Bay Beach was voted the best beach in the world! Find out more: ✓ 
Stunning pictures ✓ Things to do ✓ Grace Bay Beach safety ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bigbluecollective.com/blog/tripadvisor-vote-grace-bay-beach-the-no-1-in-the-world-but-we-knew-that-all-along/
https://bigbluecollective.com/blog/tripadvisor-vote-grace-bay-beach-the-no-1-in-the-world-but-we-knew-that-all-along/
https://www.verne.sk/blog/zasnivajte-sa-s-nami-toto-je-25-najkrajsich-plazi-celeho-sveta/
https://www.verne.sk/blog/zasnivajte-sa-s-nami-toto-je-25-najkrajsich-plazi-celeho-sveta/
http://dromedar.zoznam.sk/gl/701649/2342997/Dovolenkari-rozhodli--Toto-su-tie-najkrajsie-plaze-sveta
http://dromedar.zoznam.sk/gl/701649/2342997/Dovolenkari-rozhodli--Toto-su-tie-najkrajsie-plaze-sveta
https://klocher.sk/najkrajsie-plaze-sveta-podla-tripadvisor/
https://klocher.sk/najkrajsie-plaze-sveta-podla-tripadvisor/
https://1001beach.com/de/the_caribbean/turks_and_caicos_islands/grace_bay
https://1001beach.com/de/the_caribbean/turks_and_caicos_islands/grace_bay
https://bubo.sk/zajazd/toronto-niagara-new-york-a-plaz
https://bubo.sk/zajazd/toronto-niagara-new-york-a-plaz
https://www.najlacnejsialetenka.sk/25-najkrajsich-plazi-na-svete/
https://www.najlacnejsialetenka.sk/25-najkrajsich-plazi-na-svete/
https://www.beaches.com/blog/grace-bay-beach-turks-caicos/
https://www.beaches.com/blog/grace-bay-beach-turks-caicos/


 
 

 

 

 



 
 

PROGRAM karibského špeciálu TURKS & CAICOS 2021 
(zmena programu vyhradená) 

 

1. deň / 1.4.2021 - štvrtok 
* ranný let Bratislava – PROVIDENCIALES spol. Smartwings (lietadlo Boeing 737-800NG v špeciálne 
upravenej „Leonardo“ konfigurácii len pre 64 cestujúcich v 32 komfortných dvojkreslách)  
* plánovaná dĺžka letu vrátane technického medzipristátia na dotankovanie = cca 13 hodín 
* dobré raňajky a obed na palube lietadla (vrátane kvalitných alko i nealko nápojov počas celého letu)  
* popoludňajší prílet na TURKS & CAICOS ISLANDS (časový posun oproti Slovensku -5 hodín, očakávané 
počasie na začiatku apríla: denná teplota 28 - 29oC, v noci teplota neklesá pod 20oC, more príjemných 26oC) 
 

* po nevyhnutných pasových, colných a zdravotno-bezpečnostných procedúrach za asistencie zástupcu CK 
Leonardo krátky 20-minútový minivan / SUV transfer do lokality GRACE BAY BEACH, LONG BEACH alebo 
50 minút SUV a loďou na malý privátny ostrov PARROT CAY  
 

* ubytovanie vo vybranom plážovom hoteli / rezorte: 4* OCEAN CLUB WEST, 4*+ BEACHES, 5* GRACE BAY 
CLUB, 5* POINT GRACE, 5* THE SHORE CLUB alebo 5*+ COMO PARROT CAY  
 

2. – 9. deň / 2.4. – 9.4. 
* relaxačný pobyt na TURKS & CAICOS ISLANDS (niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže Grace Bay, Long 
Bay, The Bight, Sapodilla, Bay, Turtle, Malcolm´s Road Beach, príjemné karibské počasie a more nádhernej 
farby, hotelové bazény, množstvo vodných a plážových športy, tenis, bicykle, šnorchlovanie a potápanie pri 
koralovom útese, spa & wellnes, fitnes, lodné výlety po okolitých ostrovoch a ostrovčekoch, prechádzky po pláži, 
nákupy, výlety autom po ostrove, výborný golf na 18-jamkovom ihrisku Provo Golf Club len kúsok od hotelov, ...)  
 

10. deň / 10.4. 
* dopoludňajší voľný program 
* transfer na letisko 
* pred obedom let Providenciales – Bratislava spol. Smartwings (lietadlo Boeing 737-800NG v špeciálne 
upravenej „Leonardo“ konfigurácii len pre 64 cestujúcich v 32 komfortných dvojkreslách)  
* plánovaná dĺžka letu vrátane technického medzipristátia na dotankovanie = cca 12 hodín 
* dobrý obed a večera na palube lietadla (vrátane kvalitných alko i nealko nápojov počas celého letu) 
 

11. deň / 11.4.2021 - nedeľa 
* ranný prílet do Bratislavy  
 

 

 

https://leonardo.sk/destinacia/turks-caicos/
https://leonardo.sk/novinky/najkrajsia-plaz-sveta/
https://leonardo.sk/destinacia/turks-caicos/
https://www.provogolfclub.com/


 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



   

CENNÍK karibského špeciálu TURKS & CAICOS 2021 
 

4* plážový rezort OCEAN CLUB WEST – Grace Bay 
 

2-spálňová Suite – garden / pool view pre 4 – 6 osôb (148 m2) * bez stravovania  
 cena zájazdu na osobu v 2-spálňovej Suite obsadenej 6 osobami = 4.985 €  
 cena zájazdu na osobu v 2-spálňovej Suite obsadenej 5 osobami = 5.485 € 
 cena zájazdu na osobu v 2-spálňovej Suite obsadenej 4 osobami = 5.985 € 
 

1-spálňová Suite – garden / pool view pre 3 – 4 osoby (111 m2) * bez stravovania 
 cena zájazdu na osobu v 1-spálňovej Suite obsadenej 4 osobami = 5.685 €  
 cena zájazdu na osobu v 1-spálňovej Suite obsadenej 3 osobami = 6.185 € 
 

Junior suite – garden / pool view pre 2 – 3 osoby (83 m2) * bez stravovania 
 cena zájazdu na osobu v Junior suite obsadenej 3 osobami = 5.985 €  
 cena zájazdu na osobu v Junior suite obsadenej 2 osobami = 6.485 € 
 

Studio suita – island view pre 2 osoby (37 m2) * bez stravovania 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej Studio suite = 6.185 €  
 

4*+ plážový rezort BEACHES TURKS & CAICOS – Grace Bay   
 

Caribbean Deluxe izba pre 2 – 4 osoby (37 m2) * all inclusive 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej Caribbean Deluxe izbe = 8.985 €  
 cena zájazdu na 3. - 4. osobu nad 16 r. na prístelke = 4.985 €  
 cena zájazdu na 3. - 4. osobu do 16 r. na prístelke = 3.985 € 
 

French Village Luxury izba pre 2 – 4 osoby (37 m2) * all inclusive 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej French Village Luxury izbe = 9.485 €  
 cena zájazdu na 3. - 4. osobu nad 16 r. na prístelke = 4.985 €  
 cena zájazdu na 3. - 4. osobu do 16 r. na prístelke = 3.985 € 

 

5* plážový rezort POINT GRACE – Grace Bay 
 

2-spálňová Ocean front suite pre 3 – 5 osôb (145 m2) * plná penzia 
 cena zájazdu na osobu v 2-spálňovej Ocean front suite obsadenej 5 osobami = 7.285 € 
 cena zájazdu na osobu v 2-spálňovej Ocean front suite obsadenej 4 osobami = 7.885 € 
 cena zájazdu na osobu v 2-spálňovej Ocean front suite obsadenej 3 osobami = 8.685 € 
 

Cottage 1-spálňová suite - pool view pre 2 osoby (101 m2) * plná penzia 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej Cottage 1-spálňovej suite - pool view = 7.985 €  
 

 

5* plážový rezort GRACE BAY CLUB – Grace Bay 
 

Hotel Grace Bay Junior suite pre 2 osoby (100 m2) * raňajky 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej Hotel Grace Bay Junior suite = 9.785 € 
 

Villas Grace Bay 1-spálňová suite – ocean front pre 2 – 4 osoby (162 m2) * raňajky 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej Villas Grace Bay 1-spálňovej suite = 12.985 €  
 cena zájazdu na 3. osobu nad 16 r. na prístelke = 4.985 €   
 cena zájazdu na 3. - 4. osobu do 16 r. na prístelke = 3.985 € 
 

 
 



   

CENNÍK karibského špeciálu TURKS & CAICOS 2021 
 

5* plážový rezort THE SHORE CLUB – Long Bay 
 

Junior suite – pool view pre 2 – 3 osoby (60 m2) * raňajky 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej Junior suite – pool view = 7.985 €  
 cena zájazdu na 3. osobu nad 12 r. na prístelke = 5.985 €   
 cena zájazdu na 3. osobu do 12 r. na prístelke = 3.985 €   
 

1-spálňová Plus study suite – ocean front pre 2 – 4 osoby (139 m2) * raňajky 
 cena zájazdu na osobu v 1-spálňovej Plus study suite obsadenej 2 osobami = 9.985 €  
 cena zájazdu na 3. - 4. osobu nad 12 r. na prístelke = 5.985 €   
 cena zájazdu na 3. - 4. osobu do 12 r. na prístelke = 3.985 €   
 

2-spálňová Plus study suite – ocean front pre 4 – 6 osôb (185 m2) * raňajky 
 cena zájazdu na osobu v 2-spálňovej Plus study suite obsadenej 4 osobami = 8.985 €  
 cena zájazdu na 5. - 6. osobu nad 12 r. na prístelke = 5.985 €   
 cena zájazdu na 5. - 6. osobu do 12 r. na prístelke = 3.985 € 
 

5*+ plážový rezort COMO PARROT CAY – Parrot Cay 
 

Izba - garden pre 2 – 3 osoby (57 m2) * raňajky 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej izbe – garden = 11.485 €  
 cena zájazdu na 3. osobu nad 12 r. na prístelke = 6.985 €   
 cena zájazdu na 3. osobu do 12 r. na prístelke = 3.985 €   
 

COMO suite pre 2 – 4 osoby (120 m2) * raňajky 
 cena zájazdu na osobu v 2-lôžkovej COMO suite = 17.485 €  
 cena zájazdu na 3. – 4. osobu nad 12 r. na prístelke = 6.985 €   
 cena zájazdu na 3. – 4 . osobu do 12 r. na prístelke = 3.985 €   
 
CENA zájazdu TURKS & CAICOS 2021 ZAHŔŇA / VŠETKO V CENE: 
 let Bratislava – Providenciales - Bratislava spol. Smartwings lietadlom Boeing 737-800NG v špeciálne 

upravenej „Leonardo“ konfigurácii len pre max. 64 cestujúcich v 32 komfortných dvojkreslách 
 letiskové, palivové a bezpečnostné poplatky 
 dobré a bohaté občerstvenie / catering na palube lietadla vrátane kvalitných nealko a alko nápojov 
 bezplatnú prepravu 30 kg cestovnej a 1 ks príručnej batožiny (do 7 kg) + pre golfistov i golfový bag do 10 kg  
 9x ubytovanie so stravovaním podľa cenníka vo vybranom plážovom rezorte / vile na TURKS & CAICOS  
 minivan / SUV transfer letisko – hotel – letisko, resp. kombinovaný lodný transfer do rezortu COMO  
 komplexné cestovné poistenie Plus ECP s poistením liečebných nákladov v zahraničí, úrazovým 

poistením, poistením batožiny i zodpovednosti za škodu, ... (bez poistenia storna zájazdu) + pripoistenie 
liečebných nákladov v zahraničí na ochorenia Covid-19  

 informačné a asistenčné služby slovenského zástupcu / sprievodcu CK Leonardo počas celého zájazdu 
 zákonné poistenie CK Leonardo – Oscar s.r.o. proti úpadku, miestne dane a poplatky 
 

CENA zájazdu TURKS & CAICOS 2021 NEZAHŔŇA: 
 fakultatívny doplatok na poistenie storna zájazdu Plus ECP + Garancia Covid-19, t. j. krytie storna v prípade 

pozitívneho testu na Covid-19 v období 14 a menej dní pred odletom na zájazd (bez spoluúčasti) =  
362 € / poistné krytie storna zájazdu do 8.000 € * 564 € / poistné krytie do 12.000 € * 700 € / poistné krytie  
do 16.000 € * 883 € / poistné krytie do 20.000 € (poistenie vyšších súm za zájazd sa vyráta ako súčet niekoľkých 
poistných krytí) 

 fakultatívne a iné služby, stravovanie a nápoje neuvedené v rozpise programu zájazdu  
 

PLATOBNÉ PODMIENKY zájazdu TURKS & CAICOS 2021: 
 50% záloha pri objednávke zájazdu, doplatok do 28 dní pred odletom na zájazd 
 

STORNO PODMIENKY zájazdu TURKS & CAICOS 2021: 
 pri storne zájazdu / osoby v období viac ako 28 dní pred odletom sa účtuje 50% storno poplatok 
 pri storne zájazdu / osoby v období 28 až menej dní pred odletom sa účtuje 95% storno poplatok 
 zmena mena cestujúceho do 48 hodín pred odletom je možná za poplatok 500 €, neskôr nie je možná 

 

 



 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: 
 podmienkou pre nástup na tento zájazd / pre vstup na TURKS & CAICOS ISLANDS je negatívny RT-PCR 

test na Covid-19 (nie je potrebný pre deti do 10 rokov) nie starší ako 96 hodín pred plánovaným odletom 
na Turks and Caicos (údaj z januára 2021). Znamená to, že dňa 29.3.2021 musí každý cestujúci (okrem detí 
do 10 r.) individuálne absolvovať RT-PCR test na Covid-19 a následne jeho negatívny výsledok v anglickom 
jazyku doručiť e-mailom alebo osobne priamo do CK Leonardo (najneskôr 30.3.2021 večer). Pokiaľ tak 
neurobí alebo výsledok jeho testu bude pozitívny, nemôže sa zúčastniť tohto zájazdu (pre tento prípad 
odporúčame možnosť náhradníka, ak ten má splnené všetky nutné podmienky na vycestovanie – zmena 
mena cestujúceho je možná do 48 hodín pred odletom) 

 na turistickú návštevu TURKS & CAICOS je okrem vyššie uvedeného potrebný biometrický cestovný 
pas EÚ platný minimálne 3 mesiace po návrate domov + vyplnený vstupný elektronický formulár (CK 
Leonardo poskytne asistenciu) + cestovné poistenie vrátane ochorenia Covid-19 (je v cene zájazdu)  

 pre návštevu lokalít tohto zájazdu nie je povinné žiadne očkovanie. Ale určite odporúčame zvážiť očkovanie 
Hepatitída A a B a skontrolovať si očkovanie Tetanus. Podrobné a odborné informácie vám rád poskytne 
MUDr. Ivan Bakoš – špecialista na cestovnú medicínu: www.inocem.sk 

 upozorňujeme na fakt, že podľa aktuálnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (údaj z januára 2021) 
má každý cestujúci pri návrate na Slovensko z krajín mimo EÚ povinnosť izolácie v domácom prostredí 
alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu 
na ochorenie COVID-19 + najskôr v piaty deň po návrate absolvovať test na Covid-19 
Keďže zoznam krajín, ktorých sa tieto povinnosti týkajú, sa priebežne mení, presná informácia bude 
známa až tesne pred alebo počas samotného zájazdu  
 

 tento zájazd je vo všeobecnosti vhodný pre osoby so zníženou pohyblivosťou, viac informácii na vyžiadanie 
 

 cestovná kancelária Leonardo – Oscar s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť tento zájazd, ak do dňa 3.3.2021  
(t. j. 28 dní pred odletom) nie je dosiahnutý min. počet účastníkov zájazdu = 50 osôb. V takom prípade 
obratom vráti uhradenú zálohu všetkým prihláseným osobám 

 kontaktná osoba za cestovnú kanceláriu Leonardo – Oscar s.r.o. je Peter Blažek (tel: 02 / 6353 0291-2 * 
e-mail: peter@leonardo.sk), osoba špecificky určená pre tento zájazd bude presne uvedená v Pokynoch na 
zájazd, ktoré zašleme cca 10 dní pred odletom 
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5*+ COMO PARROT CAY 
 

STREDISKO:  Turks & Caicos / Parrot Cay – súkromný ostrov, kombinovaný transfer z letiska na ostrove 
Providencales trvá cca 50 min. (SUV + loď) 
 

POLOHA: Deluxe rezort sa nachádza na súkromnom 400-hektárovom ostrove s 1,5 km bielopiesočnatou plážou • 
Od susedného ostrova North Caicos je vzdialený necelých 100 m (pri odlive sa tam dá prejsť pešo), od hlavného 
ostrova Providencales je vzdialený 35 minút plavby loďou a je absolútnou oázou pokoja a relaxu 
 

UBYTOVANIE: Rozmanité možnosti prvotriedneho ubytovania od izieb s indonézskym nádychom až po 
extravagantné suity a plážové vily s privátnymi bazénmi • Garden view alebo Ocean view izby (57 m²) sú vybavené 
klimatizáciou, stropným ventilátorom, LCD TV, CD, sejfom, kávovo-čajovým setom, minibarom, veľkým gaučom, 
verandou / terasou, WiFi internetom, kompletne zariadenou kúpeľňou so sprchovým kútom a WC • Priestranné 
COMO suity (120 m²) majú predelenú obývaciu a spálňovú časť, veľkú terasu, šatník i 2 kúpeľne • Priamo na pláži sú 
situované 1-spálňové Beach house s malým bazénom na terase (101 m²) • Pri viacspálňových typoch ubytovania je 
samozrejmosťou aj väčší bazén i butler service 
 

STRAVOVANIE:  Bufetové alebo a´la carte raňajky • Obedy a večere v dvoch hotelových reštauráciách, možnosť 
private alebo „in-house“ dinningu, 2 bary, špeciálne COMO Shambhala menu 
 

VYBAVENIE:  72 luxusných izieb, suít a víl na súkromnom ostrove, 2 bazény (z toho jeden len pre dospelých), fitnes, 
2 reštaurácie, 2 bary, knižnica, babysitting, herne, práčovňa, COMO shop, WiFi internet • Jóga a pilátes kurzy, 
katamarany, kayaking, windsurfing, paddleboardy, vodné lyže, 2 tenisové kurty • Kokosová a banánová plantáž • 
Možnosti výletov: šnorchlovanie, potápanie, sunset cruise, piknik na odľahlých plážach, rybolov 
 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Oáza pokoja, dokonalého servisu a naturálneho luxusu na privátnom ostrove 
 

Ďalšie informácie: www.comohotels.com/en/parrotcay 
 

 

 

 



 
 

5* GRACE BAY CLUB 
 

STREDISKO:  Turks & Caicos / Providenciales – pláž Grace Bay, transfer z letiska cca 20 min. 
 

POLOHA: Luxusný hotelový komplex s rozlohou 5 hektárov leží priamo v srdci dlhej bielo-piesočnatej pláži Grace 
Bay, ktorá je považovaná za najkrajšiu na svete • Má výbornú centrálnu polohu v pešej blízkosti reštaurácií,  
či menších nákupných centier (shopping plaza), na golf je to 5 minút autom 
 

UBYTOVANIE: Populárny Grace Bay Club rezort sa pýši titulom „all-oceanfront-suite resort“ (všetky izby s výhľadom 
na more) • Rezort je rozdelený do troch sekcií, suity a izby v časti The Hotel sú vyhradené len pre dospelých • V časti 
The Villa si na svoje prídu aj rodiny s deťmi, je tu možnosť výberu i niekoľko spálňových suít • The Estate a jej 22 suít 
sa nachádza v tichšej časti areálu a je populárna najmä medzi stálymi klientmi (má viac apartmánovú atmosféru) • 
Grace Bay Junior Suite (100 m²) sa nachádzajú v „adults only“ The Hotel časti, sú na prízemí a majú vlastnú terasu  
s lehátkami a možnosťou vojsť priamo do areálu a na pláž, veľkú kúpeľňu so sprchovým kútom i vaňou, kuchynský 
kútik, LCD TV, DVD, IPod dock, pohovka, WiFi internet • Villas Junior Suite (56 m²) sú menšie, lokalizované v časti 
The Villa, s balkónom so sedením a rovnakým vnútorným vybavením (bez kuchynského kútika) • 1-spálňové Villas 
Grace Bay Suite (162 m²) okrem samostatnej spálne disponujú aj obývačkou s rozťahovacou pohovkou, plne 
vybavenou kuchyňou, jedálenskou časťou, terasou / balkónom so posedením a lehátkami. veľkou kúpeľňou  
so sprchovým kútom i vaňou, LCD TV, DVD, IPod dock, WiFi internet  
 

STRAVOVANIE:  A´la carte raňajky • Obedy a večere v hotelových reštauráciách alebo v blízkom okolí 
 

VYBAVENIE:  82 suít, 3 reštaurácie vrátane populárnej Infiniti, 2 bary a priamo na pláži nájdete aj Stix s ponukou po-
obedných snackov • Luxusné Anani spa centrum, 3 bazény vrátane štýlového, len pre dospelých, so sklenenou 
stenou • Lehátka a slnečníky pri bazéne, na pláži i plážové osušky sú samozrejmosťou • Paddle boardy, kajaky, 
katamarány, šnorchlovacia výstroj, fitness, požičovňa bicyklov a tenisové kurty bez poplatku • Ostatné plážové a 
vodné športy alebo výlety za poplatok (od lokálnych poskytovateľov) • WiFi internet v celom rezorte  
 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Pravdepodobne najlepší rezort na „svetovej“ pláži Grace Bay Beach 
 

Ďalšie informácie: https://gracebayclub.gracebayresorts.com/ 
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5* THE SHORE CLUB TURKS AND CAICOS 

 

STREDISKO:  Turks & Caicos / Providenciales – pláž Long Bay, transfer z letiska cca 20 min. 
 

POLOHA: Prémiový „chic“ rezort leží na niekoľko kilometrov dlhej a pomerne plytkej piesočnatej pláži Long Bay 
Beach na juhovýchode ostrova, na jeho náveternej strane • Je vzdialený iba 10 minút jazdy od obchodov, miestnych 
reštaurácií, nákupov, či svetoznámej pláže Grace Bay • Samotný hotelový areál sa rozprestiera na 250 metroch 
pobrežia a ponúka ničím nerušený výhľad na nádhernú pláž Long Bay a Karibik 
 

UBYTOVANIE: Luxusné, moderne a veľkoryso zariadené suity, penthousy a vily s vycibrenými prvkami 
architektonického dizajnu a panoramatickým výhľadom na ostrov, bazén, pláž alebo more • Junior suity (60 m2) 
majú výhľad na záhradu, bazén alebo more, sú vybavené veľkou kúpeľňou so sprchovým kútom,  vaňou, WC, 
klimatizáciou, stropný ventilátorom, LCD TV, pohovkou, kreslami, minibarom, Nespresso kávovarom, terasou / 
balkónom so sedením, WiFi internetom (zdarma) a možnosťou ubytovať 3 osoby • Double Junior suity (120 m2) sú 
vlastne dve prepojené Junior suity s možnosťou ubytovať až 6 osôb • 1-spálňové Plus study suity – ocean front (135 
m2) majú oddelenú obývaciu a spálňovú časť, 2 kúpeľne, kompletne vybavenú kuchyňu s barovým pultom a terasu 
so sedením, lehátkami a výhľadom na pláž a more (pre max. 4 osoby), 2-spálňové Plus study suity – ocean front (185 
m2) majú navyše ešte 1 spálňu a 1 kúpeľňu s možnosťou ubytovať až 6 osôb 
 

STRAVOVANIE:  Raňajky a´la carte • Obedy a večere v hotelových reštauráciách alebo alebo v lokalite Grace Bay 
 

VYBAVENIE:  Elegantno-moderný hotel ponúka 106 luxusných suít a 6 privátnych víl, 3 výborné reštaurácie, 3 bary, 
4 bazény (pre dospelých, pre rodiny i na kolonáde), lehátka na pláži i pri bazénoch, fitnes, spa, tenis, yoga • Detský 
klub, obchodík, knižnica • Požičovňa bicyklov, kajaky, paddle boardy, katamarany, šnorchlovanie bez poplatku, 
potápanie a kitesurf za poplatok • WiFi internet • 18-jamkové golfové ihrisko Provo Golf Club je do 10 minút jazdy 
 

NAJVÄČŠIE VÝHODY: Kombinácia dizajnu, luxusu a karibskej atmosféry v menej rušnej časti ostrova (Shore je 
jediným hotelom na Long Beach) • Raj pre milovníkov nemotorizovaných vodných športov  
 

Ďalšie informácie: https://www.theshoreclubtc.com/ 
 

 

 

 



 
 

5* POINT GRACE RESORT & SPA 
 

STREDISKO:  Turks & Caicos / Providenciales – pláž Grace Bay, transfer z letiska cca 20 min. 
 

POLOHA: Butikový hotel s pokojnou atmosférou, člen prestížnej siete Small luxury hotels of the world, je situovaný 
priamo na dlhej bielopiesočnatej pláži Grace Bay, ktorá je považovaná za najkrajšiu na svete • Nákupné možnosti, 
reštaurácie, kaviarne sú vzdialené približne 2 km 
 

UBYTOVANIE: Viac druhov luxusných suít a penthausov rozmiestnených v dvoj a trojposchodových budovách • 
Komfortne a elegantne zariadené Cottage 1-spálňové suity (101 m2) majú kúpeľňu s vaňou i sprchovým kútom, WC, 
fénom, klimatizáciu, stropný ventilátor, oddelenú spálňu a obývačku, LCD TV, kompletne vybavený kuchynský kút 
s chladničkou, mikrovlnkou i kávovarom, barový pult, jedálenský stôl, pohovku a kreslá, WiFi  internet  (zdarma),  
sejf a balkón / terasu so sedením a výhľadom na bazén • 2-spálňové Ocean front suity (145 m2) majú 2 spálne,  
2 kúpeľne, obývaciu i jedálenskú časť s kuchyňou, terasu s výhľadom na pláž a more, možnosť ubytovať až 5 osôb 
 

STRAVOVANIE:  A´la carte raňajky, 2-chodový obed a 3-chodová večera (vrátane nealko nápojov) 
 

VYBAVENIE:  Oáza pokoja s 26 priestrannými suitami a penthousami, 2 reštauráciami (Cottage Grace je 
považovaná za top na ostrove), relaxačným bazénom s barom, spa centrom • Lehátka a slnečníky pri bazéne, na 
pláži i plážové osušky sú samozrejmosťou • Kajaky, katamarany a bicykle bez poplatku, ostatné plážové a vodné 
športy alebo výlety za poplatok (od lokálnych poskytovateľov) • WiFi internet • 18-jamkové golfové ihrisko Provo Golf 
Club je iba pár minút jazdy taxi 
 

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Kombinácia naturálneho luxusu, romantiky, koloniálnej elegancie a karibského šarmu • 
Výborná poloha v strede najkrajšej pláže sveta, vynikajúca gastronómia 
 

Ďalšie informácie: https://pointgrace.gracebayresorts.com/ 
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4*+ BEACHES TURKS & CAICOS RESORT VILLAGES & SPA 
 

STREDISKO:  Turks & Caicos / Providenciales – pláž Grace Bay, transfer z letiska cca 20 min. 
 

POLOHA: Najväčší dovolenkový rezort na Turks & Caicos leží priamo na dlhej bielopiesočnatej pláži Grace Bay, ktorá 
je považovaná za najkrajšiu na svete • Populárny komplex patrí do uznávanej siete all inclusive rezortov SANDALS  
 

UBYTOVANIE: 51 rozličných typov izieb a suít je rozmiestnených v piatich hotelových častiach / villages • Komfortne 
zariadené izby Caribbean Deluxe (37 m2) na poschodí hlavnej budovy majú  kompletne  vybavenú   kúpeľňu  so  
sprchou, WC, fénom, klimatizáciu, stropný ventilátor, LCD TV, minibar s vodou, nealko nápojmi, pivom a vínom, 
WiFi  internet  (zdarma),  rýchlovarnú  kanvicu,  sejf, pohovku a balkón s výhľadom do záhrady a bazén • Caribbean 
Premium Walkout izby sú rovnako zariadené, ale sú na prízemí, namiesto balkóna majú terasu a vstup do záhrady, 
French Village Luxury izby majú obdobné vybavenie, ale nachádzajú sa v novšej časti rezortu – French Village • 
V každej izbe je možné ubytovať až 4 osoby (dve manželské postele alebo manželská posteľ a prístelka) 
 

STRAVOVANIE:  All inclusive:  plná  penzia  formou bohatých bufetových stolov,  resp.  a‘la carte v 21 reštauráciách, 
občerstvenie  počas  celého dňa, nealko a alko nápoje prémiových značiek, kokteily, džúsy a výber vín 
 

VYBAVENIE:  Rozľahlý dovolenkový areál pozostáva z piatich častí / villages: Carribean, French, Italian, Key West 
a Seaside, v ktorých je 641 izieb a suít • Ponúka  svojim  hosťom 21 reštaurácií s rozličnými svetovými kuchyňami, 15 
barov (niektoré priamo v bazénoch), 6 bazénov, 4 jacuzzi, obrovský vodný park Pirates Island – najväčší v Karibiku • 
Fitnes, 4 tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, biliard, windsurfing, plachtenie, kajaky, šnorchlovanie • Za 
poplatok: potápanie (PADI centrum), spa centrum, obchodíky • Zábavné programy, špecializované detské kluby pre 
deti do 5, 12 i 16 rokov (09.00 – 21.00 hod.), disco pre tínedžerov, beach party • WiFi internet • Možnosť lodných 
výletov na niektorý zo 40 ostrovov Turks & Caicos, 18-jamkové golfové ihrisko Provo Golf Club je 15 min. jazdy taxi 
 

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Typický  karibský  rezort all  inclusive  rezort s programov  orientovaným na rodiny s deťmi • 
Bohaté vybavenie nielen pre deti, množstvo športových a zábavných aktivít • "Svetová" pláž 
 

Ďalšie informácie: https://www.beaches.com/resorts/turks-caicos/ 
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4* OCEAN CLUB WEST 
 

STREDISKO:  Turks & Caicos / Providenciales – pláž Grace Bay, transfer z letiska cca 20 min. 
 

POLOHA: Neveľký komplex komfortných suít sa nachádza priamo na dlhej bielopiesočnatej pláži Grace Bay, ktorá 
je považovaná za najkrajšiu na svete • Nákupné centrum je vzdialené iba 10 – 15 min. chôdze, resp. 5 min. bicyklom 
 

UBYTOVANIE: 5 druhov suít v trojposchodových blokoch • Pohodlné a kompletne zariadené Studio suity (37 m2) 
majú kúpeľňu s vaňou alebo sprchovým kútom, WC, fénom, klimatizáciu, stropný ventilátor, LCD TV, vybavený 
kuchynský kút s chladničkou, mikrovlnkou i kávovarom, WiFi  internet  (zdarma),  sejf a balkón / terasu s výhľadom 
do areálu • Junior suity (83 m2) sú priestrannejšie (možnosť ubytovať 3 osoby), s obývacou časťou s pohovkou  
a kreslami, plne vybavenou kuchyňou i väčším balkónom / terasou so sedením a výhľadom na záhradu a bazén •  
1-spálňové suity (111 m2) môžu ubytovať 4 osoby, vo veľkej oddelenej obývačke majú jedálenský stôl i barový pult, 
balkón / terasu s výhľadom na záhradu a bazén • 2-spálňové suity (148 m2) majú 2 spálne, 2 kúpeľne i oddelenú 
veľkú obývaciu izbu a priestranný balkón / terasu s výhľadom na záhradu a bazén, možnosť ubytovať až 6 osôb 
 

STRAVOVANIE:  Stravovanie v hotelovej reštaurácii, plážovom bare, v reštauráciách v blízkom okolí (na pešo od 
hotela je ich niekoľko) alebo individuálne v plne vybavenej kuchyni v suite 
 

VYBAVENIE:  Príjemný plážový rezort disponuje 86 priestrannými suitami, reštauráciou, plážovým barom, 
relaxačným bazénom, fitnes, 2 tenisovými kurtami (zdarma) • Lehátka a slnečníky pri bazéne, na pláži i plážové 
osušky sú samozrejmosťou • Kajaky, paddle boardy a bicykle bez poplatku, ostatné plážové a vodné športy za 
poplatok (od lokálnych poskytovateľov) • WiFi internet • 18-jamkové ihrisko Provo Golf Club je iba 5 min. jazdy taxi 
 

NAJVÄČŠIE VÝHODY:  Pohodlné miesto na krásnu plážovú dovolenku • Vhodný pre všetky vekové kategórie, 
ideálny pre tých, čo majú radi individuálne strávenú dovolenku nielen v samotnom hoteli 
 

Ďalšie informácie: https://www.oceanclubwest.com/ 
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