
HOTEL LIVELBA COSTA BALLENA
BEACH & THALASSO RESORT ★★★★

Krajina:    Španielsko 

Región: Costa de la Luz 

Mesto: Cádiz  

Termín: september - január 

Min. dĺžka pobytu: 4

Typ ponuky: Novinka 

Popis hotela:  4* relaxačný hotel s výhľadom na golfové ihrisko a Atlantický oceán, je 
vzdialený 4 minúty chôdze od pláže de la Ballena s krásnymi pieskovými 
dunami. Priestranné izby, mnohé s balkónom alebo terasou, majú výhľad na 
more, záhradu alebo ihrisko.



Rezort sa nachádza bízko Costa Ballena Ocean Golf Club s 3 golfovými 
ihriskami, dizajnovanými José María Olazábalom.  Hostia majú k dispozícii 
bufetovú reštauráciu s terasou, v sezóne občerstvenie na pláži, lobby bar a bar 
pri bazéne. Relax zabezpečujú dva vonkajšie bazény, telocvičňa, 2 tis. 
m2 Thalasso Spa, herňa a live program.

Poloha: Airport Jerez 39 km 

7 nocí, 6x Unlimited golf, polpenzia od 489,- euro na osobu  

Cena zahŕňa: ubytovanie na 7 nocí v Double Standard Room, polpenzia, miestna daň
6x Unlimited Golf na Costa Ballena Ocean Golf Glub
golfové transfery 8-miestnym shuttlom
na vyžiadanie transfer z letiska
3x vstup do Elba Thalasso Spa
vstup do telocvične 

Cena nezahŕňa: dopravu, vreckové, iné služby mimo balíka  

Ostatné poplatky: povinné príplatky počas sviatkov na vyžiadanie v CK; niektoré ihriská môžu 
požadovať poplatok za vydanie dočasnej licencie Španielskej golfovej federácie 

Požičanie automobilu: už od EUR 29,- na deň (GROUP C - CHEVROLET KALOS alebo podobné) 

Ubytovanie: Double Standard Room - izba 30 m², posteľ double alebo 2x twin, plne 
zariadená kúpeľňa so sušičom na vlasy, wifi internet, SAT/TV, minibar, 
trezor, telefón, klimatizácia, väčšina izieb s balkónom 5 m2 

Strava: polpenzia
neobmedzené nápoje za príplatok 22 EUR/os./deň 

Letenky: podľa aktuálnej ponuky leteckých spoločností 

Golfové ihriská v 
okolí:

Costa Ballena Ocean Golf Course - 1,5 km   

Poznámky: AKCIA: pri skupinách nad 6 pax. - PRO leader ubytovanie zdarma
             pri skupinách nad 7 pax - TOUR leader ubytovanie zdarma 

Cestovná agentúra Leitnertour
kontakt +421902919202



info@leitnertour.sk
mail@leitnertour.sk

Kontaktná osoba Bc. Dana Leitner
Korešpondenčná adresa

Spádová 2, Sereď 92601 

Fotogaléria
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