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SKRATKY
1/1 - jednolôžková izba, 1/2 - dvojlôžková izba, 1/3 - trojlôžková izba, S/WC - sprcha resp.
vaňa/WC v izbe, B - balkón, T - terasa, M, MS - morská strana, P - výhľad na mesto alebo do
parku, H - výhľad na hory, AP/2, 3, 4, 6, 8 - apartmán (číslo znamená počet osôb, ktoré môžu
byť v ňom ubytované), STD - štúdio, Rl - rodinná izba, BGW - bungalovy, KL - klimatizácia,
TV - SAT televízia so satlitným príjmom, Superior, Junior Suite, lux - vyšší štandard uby-
tovania

CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
Zájazdy a pobyty nie sú viazané na niektorý druh dopravy, v katalógu sú pri každom ubytova-
com zariadení uvedené termíny a ceny pobytov na 7 nocí, t. j. 8 dní bez dopravy. Pobyt teda
môžete absolvovať individuálne alebo autobusom. Pri autobusovej doprave treba k cene po-
bytu pripočítať cenu dopravy. Termíny zájazdov s autobusovou dopravou sa predlžujú o 2 dni.
Odchod autobusu je vždy popoludní, resp. večer jeden deň pred začiatkom pobytu, návrat
jeden deň po ukončení pobytu. Príchod autobusov na pobytové miesto je v predpoludňajších
hodinách, ubytovanie je možné popoludní zväčša po 16:00 h. V deň odchodu je potrebné uvoľ-
niť ubytovanie do 10:00 h., odchody autobusov sú vo večerných hodinách. Pri individuálnej
doprave je v niektorých ubytovacích zariadeniach možný, na vyžiadanie, pobyt aj na iný počet
nocí podľa konkrétnych požiadaviek, informácie Vám poskytneme v CK pri objednávke zájazdu.
Pri pobytoch na menej ako 7 nocí sa cena obvykle zvyšuje o 20-40 %.

CESTOVNÉ POISTENIE
Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. zabezpečuje pre klientov cestovné poistenie v poisťovacej
spoločnosti UNION a.s. – Cestovné poistenie v cene 2 € za osobu a deň kryje nasledovné poistné
riziká ● liečebné náklady v zahraničí 250.000 € ● batožina 1.000 € ● strata dokladov 350 €
● oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou do 24 h 100 €, do 48 h 300 € ● zod-
povednosť za škodu na zdraví 100.000 €, na majetku 35.000 €, advokát 2.000 €, kaucia 3.000
€ ● trvalé následky úrazu 14.000 € ● smrť následkom úrazu 7.000 € ● storno zájazdu 80 %
stornopoplatkov, max 1.000 €/osoba, max 3.000 € spolu ● nevydarená dovolenka 20 €/deň
● zvýšené náklady na spätnú prepravu 450 €/osoba, max 2.000 € spolu ● predčasný návrat
a nečerpané služby 350 €/osoba, spolu max 2.000 € ● doprovod pre dieťa do 15 r. 1.500 € ●
náklady na cestu blízkej osoby 500 €, ubytovanie 350 € ● náklady na cestu blízkej osoby zo
zahraničia pri chorobe dieťaťa 750 €, ubytovanie 350 € ● cestovné náklady v prípade nepo-
jazdného vozidla 250 € ● meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahra-
ničia 5 €/hodina, max 50 € ● oneskorený nástup na zájazd, nečerpané služby 100 €/osoba,
spolu max 350 € ● poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii do 20.000 €.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE cestovnej kancelárie SUN TRAVEL s.r.o.
uzatvorené v poisťovacej spoločnosti UNION, poistná zmluva č. 11-63510

Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. je členom SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR

Pozývame priateľov Facebooku na
pokec o cestovateľských zážitkoch,
krajinách a o aktuálnych ponukách 
a novinkách CK SUN TRAVEL.

Ponúkame predaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia 
na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom portálu:

PIKTOGRAMY NÁPOJE K VEČERI
KLIMATIZÁCIA
INTERNET
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA

Víkendy s CK SUN TRAVEL 
– kúpanie na Jadrane

Informujte sa vždy vo štvrtok v našej cestovnej kancelárii alebo 
na tel.: 037 / 65 559 66-7 na voľné miesta v autobuse na výlet na JADRAN.

Odchod je vždy v piatok popoludní, príchod na Slovensko 
v nedeľu v ranných hodinách. 

Nástupné miesta: NR, TT (Zeleneč), BA . 
V cene: sprievodca a autobusová doprava. 

Možnosť dokúpenia cestovného poistenia 
2 €/osoba/deň.



DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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pri 50% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu 
do nižšie uvedených termínov.

pri 50% resp. 100% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní
zájazdu do termínu uvedeného pri niektorých ubytovacích zaria-
deniach resp. do vypredania ubytovacej kapacity.

Stály klient. plná úhrada pri kúpe zájazdu
(zľava bude platiť do 31.3.2018)

UPOZORNENIE: 
Pre všetky zľavy platí, že je poskytovaná iba z ceny ubytovania dospelej osoby na zá-
kladnom lôžku, resp. z ceny apartmánu, nevzťahuje sa na príplatky - autobusovú do-
pravu, plnú penziu, pobytovú taxu a podobne. Uvedené zľavy sú poskytované vo
vybraných zariadeniach a termínoch, pokiaľ nie je uvedené inak.
ZĽAVU ZA SKORÝ NÁKUP a EXTRA ZĽAVU nie je možné kombinovať. Vždy platí pre
klientov jedna - výhodnejšia zľava! Zľavy LAST MINUTE sú vždy konečné a nie je ich
možné kombinovať s inými druhmi zliav. 

DETI ZDARMA
v niektorých ubytovacích zariadeniach môžete využiť výhodnú ponuku pre rodiny 
s ďeťmi (napr. až do veku 14 rokov)

Pre viacčlenné rodiny napr. 2 dospelý a 2 deti sme pripravili ponuku
ubytovania v tzv. RODINNÝCH IZBÁCH.

Percentuálna zľava môže byť v niektorých prípadoch vyjadrená aj konkrétnou sumou napr. 49 €/osoba

Včasným nákupom už 22. rokov s nami šetríte!

HOTELY BELLEVUE, GRABOVAC PLITVICE JEZERO
Plitvické 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8. 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8. 21.3.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8.
jazerá 1.11.-31.12. 1.9.-31.10. 1.11.-31.12. 1.9.-31.10. 1.11.-14.11. 1.9.-31.10.
Dospelý v 1/2 35 45 48 46 60 66 80 99 105
Dieťa 0-7r./lôž. rodiča ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
1/1 izba 56 72 76 75 95 102 130 155 165

Detské zľavy: dieťa od 0-7r. na prístelke s 2 dospelými -50%, dieťa od 7-12r. na prístelke s 2 dospelým
-30%, osoba od 12r. na prístelke -20%. Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 1× ubytovanie s raňajkami (hotel JEZERO 1× ubytovanie s polpenziou), DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 2 €/osoba/deň od 18r., 1 €/osoba/deň od 12-18r.. Príplatok: obed/večera 12 €/24 €/osoba/deň.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

Národný park PLITVICKÉ JAZERÁ
Každý, kto videl sfilmované romány Karla Maya, pozná Plitvička jezera (Plitvické jazerá), alebo v ich podmanivých
zákutiach sa odohrávali dobrodružné scény Winnetoua a iných podobných filmov. Plitvické jazerá so širším oko-
lím patria k najkrajším prírodným výtvorom v Európe. V roku 1979 boli zapísané do zoznamu UNESCO ako De-
dičstvo sveta. Predĺžte si dovolenku a využite našu ponuku tranzitného ubytovania cestou na resp. z dovolenky
na chorvátskom Jadrane.

Poloha: v Národnom parku PLITVICKÉ JAZERÁ.
Vybavenie: reštaurácia, bar, parkovanie.
Ubytovanie: 1, 2- lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, TV-SAT, telefón, mini bar.
Stravovanie: raňajky formou bufetu, možnosť dokúpenia obedov a večerí.

Hotel BELLEVUE ** Hotel PLITVICE ** Hotel JEZERO ***

EXTRA
ZĽAVA

49 €/os.
/týž.

12 %

20 % 15 % 10 % 5 %

10 %
7 % 5 %

do 31.12.2017                do 31.1.2018                do 28.2.2018                do 31.3.2018     



Aj tú najlepšiu dovolenku 
si treba nekonečne 
dobre poistiť

Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v CK a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne:

tel.: 0850 111 211 www.union.sk

na čísle +420 2 9633 9644



73

Jedna z najväčších turistických veľmocí dokáže splniť všetky dovolenkové očakávania.
Vo svojej ponuke má naozaj všetko – alpské velikány lákajúce turistov v zime aj v lete,
stovky kilometrov piesčitých pláží, ale aj romantické zákutia skalnatého pobrežia,

cenné historické a kultúrne pamiatky – svedectvá pestrej histórie od najstarších čias,
a v neposlednom rade množstvo zábavných, športových, aj nákupných možností pre
všetky vekové aj záujmové kategórie. Priaznivé klimatické podmienky, výborná dostup-
nosť, temperamentní hostitelia a vynikajúca kuchyňa príťažlivosť Talianska ešte zvyšujú.
Rozloha: 301.252 km2, počet obyvateľov: 57,5 mil., hlavné mesto: Rím, mena: euro
(1 EUR = 100 centov), cestovné doklady: na turistický pobyt do 3 mesiacov platný ces-
tovný pas, resp. občiansky preukaz.

BENÁTSKO – tradičná oblasť turistického ruchu s výhodnou polohou a dobrým prístupom
do letovísk ideálnych pre rodiny s deťmi, ale aj mladých ľudí. Obľúbené strediská LIG-
NANO, BIBIONE, LIDO DI JESOLO lákajú niekoľko kilometrov dlhými, kvalitne vybave-
nými plážami so zlatistým jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora. Vynikajúca
je vybavenosť športoviskami rôzneho druhu, vodné športy, aquaparky, množstvo obcho-
dov, butikov, kaviarní, reštaurácií, pizzerií, zábavné možnosti, diskotéky, nočné kluby –
z tejto ponuky si vyberie naozaj každý.

Výlety – autobusom a loďou: Benátky – cez deň aj večer, GULIVERLANDIA zábavný
park v Lignane, AQUALANDIA vodný park v Lido do Jesolo, VERONA historické mesto, FLO-
RENCIA najnavštevovanejšie historické mesto.

EMILIA-ROMAGNA – región s najrušnejším turistickým strediskom RIMINI. Žije tu 
144 000 obyvateľov. Nachádza sa na pobreží Jadranského mora, medzi riekami Marecchia
a Ausa a spolu s Riccione je to medzi Talianmi najobľúbenejšie prímorské stredisko 
Jadranskej riviéry. Aj vďaka takmer 20 km dlhých piesočných pláží dostalo pomenovanie
Slnečná riviéra.

Výlety – zábavný park FIABILANDIA v Rivazzura, tematický park TALIANSKO v MINIATÚRE
vo Viserbe, delfinárium v Rimini, aquapark v Riccione, SAN MARINO – jeden z najmenších
štátov sveta a zároveň najstaršia republika, RAVENNA s krásnymi antickými a stredovekými
pamiatkami (UNESCO), BOLOGNA –  univerzitné mesto so stredovekými palácmi a kos-
tolmi, FLORENCIA, RÍM.

Obojsmerná doprava – klimatizovaným autobusom do stredísk
LIGNANO – BIBIONE – LIDO Dl JESOLO je na osobu 95 €.
Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok v neskorších popoludňajších hodinách, ná-
vrat v nedeľu ráno. Doprava z Bratislavy trvá cca 11 hodín s pravidelnými bezpečnostnými
prestávkami po každých cca 4 hodinách. Trasa z BA je dlhá cca 700 km.
RIMINI je na osobu 120 €.
Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok v popoludňajších hodinách, návrat v nedeľu
v popoludní. Doprava z Bratislavy trvá cca 14 hodín s pravidelnými bezpečnostnými pre-
stávkami po každých cca 4 hodinách. Trasa z BA je dlhá cca 950 km.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – VILLA ROSA – ALBA ADRIATICA
je na osobu 130 €.
Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok v popoludňajších hodinách, návrat v nedeľu
v poludňajších hodinách. Doprava z Bratislavy trvá cca 16 hodín s pravidelnými bezpeč-
nostnými prestávkami po každých cca 4 hodinách. Trasa z BA je dlhá cca 1.100 km.
Príplatky za nástupné miesta:
7 € Zeleneč, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín,
7 € Bánovce nad Bebravou, Prievidza,
10 € Dubnica nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Žilina,
14 € Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
14 € Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica.
Príplatok za 2-týždňový turnus 20 €, pri doprave na viac ako 2 týždne sa účtuje 2× jed-
nosmerná doprava.
Jednosmerná doprava na Benátsku riviéru 75 €, Rimini 90 €, na Palmovú riviéru 100 €.
Obojsmerná miestenka 7 €. Doprava bez zakúpenia ubytovania 15 €.

Upozornenie: v niektorých provinciách Talianska je zavedená miestnymi úradmi poby-
tová taxa. Platí sa priamo na mieste u ubytovateľa, zväčša prvý alebo posledný deň po-
bytu a je súčasťou príjmu mesta. Výška pobytovej taxy závisí od kategórie ubytovania
konkrétnej oblasti, pričom sa pohybuje vo výške 0,50 - 4 €/osoba nad 12r./deň. Po jej za-
platení obdržíte riadny doklad. Aktuálne sadzby pobytových táx budú uvedené v písom-
ných informáciach k zájazdu.

TALIANSKO
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LIGNANO SABBIADORO Apartmány
CELESTE / ROSATO
od 57 € /osoba
obytný komplex v Lignano Sabbiadoro, 250 m od pláže a 50 m od
centra. Vhodný pre tých, čo chcú spoznávať nočný rušný život v Lig-
nane. Vybavenie: apartmány sú vybavené kuchynským kútom,
sprcha/WC, balkón, parkovanie, k dispozícii výťah. 
Ubytovanie: jednoducho zariadené apartmány. Typ A2 - štúdio
(jedna miestnosť) pre 2 osoby. A1 - štúdio pre 2-3 osoby, TV,
práčka. Typ B2 menší – pre 2-4 osoby (dve miestnosti) 1/2-lôžková
izba s oddelenými lôžkami, v dennej miestnosti rozkladací gauč
pre 2 osoby. B má klimatizáciu, práčku, TV, sú bez výťahu!

Villa BIANCA
od 57 € /osoba
menší apartmánový dom v Lignano Sabbiadoro s vynikajúcou po-
lohou len 50 m od pláže a od centra, v tichšej ulici. Vybavenie:
apartmány majú kuchynský kút, sprchu/WC, TV, väčšina má balkón
alebo terasu, parkovanie na ulici. Ubytovanie: jednoducho zaria-
dené apartmány, Typ A - štúdio (jedna miestnosť) pre 2-3 osoby.
Typ B – pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 1/3-lôžková izba, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu.

FRIULI
od 57 € /osoba
apartmánový dom leží v centre Lignano Sabbiadoro, 150 m od
pláže a od centra, s menším spoločným parkoviskom. Vybavenie:
apartmány majú kuchynský kút, sprchu/WC, TV, balkón, možnosť
parkovania podľa dostupnosti. Ubytovanie: jednoducho zaria-
dené apartmány. Typ A – štúdio pre 2-3 osoby (jedna miestnosť).

INTERNATIONAL
od 66 € /osoba
apartmánový dom s výťahom leží v centre Lignano Sabbiadoro,
priamo pri pláži, 100 m od centra, s menším spoločným parko-
viskom. Vybavenie: moderne zariadené apartmány majú kuchyn-
ský kút, sprchu/WC, TV-SAT, balkón, možnosť parkovania.
Ubytovanie: moderne zariadené apartmány na 1. poschodí. Typ
A – štúdio pre 2-3 osoby (jedna miestnosť).

Villa LETIZIA
od 60 € /osoba
apartmánový dom v časti Sabbiadoro, 150 m od pláže, 50 m od
centra. Vybavenie: apartmány majú sprchu/WC, TV, balkón, mož-
nosť parkovania. Ubytovanie: jednoducho zariadené apartmány
na 1. poschodí, Typ B – pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 1/4-lôž-
ková izba, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom.

Villa NELLA
od 56 € /osoba
apartmánový dom v časti Sabbiadoro, 400 m od pláže, 200 m od
centra. Vybavenie: komfortne zariadené apartmány majú ku-
chynský kút, kúpeľňa/WC, práčku, TV-SAT, klimatizáciu, balkón,
možnosť parkovania. Ubytovanie: apartmány Typ B – vyvýšené
prízemie pre 3-4 osoby (dve miestnosti), 1/3-lôžková spálňa, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu. Typ C – pre 4-5 osôb
(tri miestnosti), dve 2-lôžkové izby, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom pre 1 osobu.

Villa GERANEO / Villa ROSA
od 57 € /osoba
apartmánový dom v časti Sabbiadoro, 300 m/530 m od pláže, 500
m od centra. Vybavenie: prízemné apartmány majú kuchynský
kút, sprchu/WC, TV, terasu/balkón, možnosť parkovania. Ubyto-
vanie: vkusne zariadené apartmány Typ B – pre 2-4 osoby (dve
miestnosti), 1/3-lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom pre 1 osobu. Apartmány na poschodí majú balkón. Vo Ville
ROSA menší pes povolený.

Villa PRISKA
od 51 € /osoba
apartmánový dom v časti Sabbiadoro, apartmány Typ C pre 4-6
osôb situované na prízemí, majú 2/3-lôžkové spálne, dennú 
miestnosť s kuchyňským a jedálenským kútom, sprchu/WC. Typ C
pre 7 osôb, situované na 1. a 2. poschodí, majú 2/3-lôžkové
spálne, dennú miestnosť s gaučom, kuchynský a jedálenský kút,
sprchu/WC.

MARCO POLO
od 70 € /osoba
apartmánový dom v časti Sabbiadoro s výťahom a záhradou,
priamo pri pláži, 700 m od centra. Vybavenie: moderne zaria-
dené apartmány majú kuchynský a jedálenský kút, sprchu/WC, TV,
balkón, možnosť parkovania, bazén a výťah. Ubytovanie: apart-
mány Typ B – pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 2-lôžková izba,
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby.
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Apartmány LIGNANO SABBIADORO

Apartmány Bianca/ Celeste/ Inter- Rosato/ Villa Priska/ Villa Geraneo/ La Rez. Nido Marco Villa Bianco Rez.
LIGNANO Friuli Rosato national Celeste Bianca Letizia Nella Rosa Zattera Cristallo Gabiano Polo Diandra E-Nero Silvia
Typ AP A A2/A1 A B2/B B C/B B/C B C/B1 B B/C B C1, C2, C3 C C2/C1
Počet osôb 2-3 2 / 2-3 2-3 2-4 2-4 4-6/2-4 3-4/4-6 2-4 4-5/2-4 2-4 2-4/4-6 2-4 4-6 4-6 4-6
28.4.-26.5. 175 125/175 200 200/245 230 355/245 245/285 230 355/355 315 285/345 285 355 285 355/470
26.5.-23.6. 220 145/200 245 245/345 285 499/345 345/385 285 499/570 499 455/430 455 570 430 640/785
23.6.-7.7. 315 200/260 345 345/485 399 640/485 485/525 399 710/699 599 555/640 555 710 570 840/1.110
7.7.-4.8. 385 330/385 485 485/570 485 880/555 615/710 470 880/925 799 740/855 740 925 710 1.040/1.280
4.8.-18.8. 585 525/585 685 685/840 699 1.055/785 840/955 655 1.055/1.155 1.065 995/1.110 995 1.095 999 1.235/1.420
18.8.-25.8. 470 415/470 555 555/655 555 940/640 699/795 540 940/970 825 785/895 785 940 870 1.010/1.150
25.8.-1.9. 315 245/299 370 370/470 355 570/445 470/540 355 570/655 615 570/640 570 570 499 710/880
1.9.-8.9. 215 160/215 245 245/285 270 385/285 285/330 270 399/399 355 330/385 330 385 330 430/515
8.9.-29.9. 175 120/175 200 200/245 230 355/245 245/285 230 355/355 315 285/345 285 355 285 355/470

Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, pracovníka
agentúry, DPH. Povinný príplatok: záverečné upratovanie typ A
55 €, B a C 65 €, typ D 75 € (na mieste). Kaucia: 100 €/Ap. Prí-
platky: upratanie kuchynského kúta 20 €, posteľná bielizeň 
8 €/osoba, prístelka 30 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné po-
istenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
Bližšie info str. 73.

Rezidencia CRISTALLO
od 79 € /osoba
obytný komplex v časti Sabbiadoro, 20 m od pláže a 200 m od cen-
tra. Vybavenie: záhrada, bazén, apartmány sú vybavené klima-
tizáciou, kuchynským kútom, sprcha/WC, SAT-TV, balkón,
parkovanie, k dispozícii je výťah. Ubytovanie: účelne zariadené
apartmány. Typ B – pre 2-4 osoby (dve miestnosti) 1/2-lôžková
izba s oddelenými lôžkami, v dennej miestnosti rozkladací gauč
pre 2 osoby.

Rezidencia SILVIA
od 58 € /osoba
nový komfortný apartmánový dom s výťahom v časti Sabbiadoro,
200 m od pláže a od centra. Vybavenie: moderne zariadené, prie-
stranné apartmány majú kuchynský kút, sprchu/WC, práčku, mi-
krovlnku, trezor, TV-SAT, klimatizáciu, bezpečnostné dvere, veľký
balkón/terasu, možnosť parkovania. Ubytovanie: prízemie a 1.
poschodie: Typ C2 – pre 4-6 osôb (tri miestnosti), 2/2-lôžkové izby,
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby. Typ C1 +
umývačka riadu.

BIANCO E NERO
od 46 € /osoba
viacpodlažný apartmánový komplex v časti Sabbiadoro, priamo
pri pláži, na začiatku promenády, 400 m od centra. Vybavenie:
vstupná hala s recepciou, výťah, parkovisko, balkón. Ubytovanie:
klimatizované apartmány. Typ C – pre 4-6 osôb (tri miestnosti),
1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, 1/2-lôžková izba s po-
schodovou posteľou, denná miestnosť s gaučom pre 2 osoby, ku-
chynský a jedálenský kút, mikrovlnka, kúpeľňa/WC, TV, balkón
s bočným výhľadom na more.

NIDO GABIANO
od 58 € /osoba
apartmánový komplex s výťahom, blízko centra v Lignano Sabbia-
doro, priamo pri pláži. Vybavenie: apartmány majú kuchynský
a jedálenský kút, mikrovlnku, TV, sprchu/WC, balkón, parkovisko.
Ubytovanie: vkusne zariadené apartmány. Typ B (dve miestnosti)
– pre 2-4 osoby, 2-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom pre 2 osoby, práčka. Typ C – pre 4-6 osôb (tri miestnosti)
2/2-lôžkové izby, (manželská posteľ, oddelené lôžka), denná miest-
nosť s rozkladacím gaučom. Typ C2 má navyše klimatizáciu a
práčku.

Rezidencia DIANDRA
od 46 € /osoba
Rezidencia DIANDRA apartmánový dom v časti Sabbiadoro, 50 m
od pláže a od centra. Vybavenie: priestranné apartmány majú ku-
chynský a jedálenský kút, sprchu/WC, TV, balkón, možnosť parko-
vania. Ubytovanie: app. pre 4-6 osôb (3 miestnosti) typ C1 – na
1. posch. 1/3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným
lakom, 1/2-lôžková izba s odelenými lôžkami, denná miestnosť
s gaučom. Na (2.), 3. posch. (C2), C3 2/2-lôžkové izby jedna
s manželskou posteľou a druhá s odelenými lôžkami, denná miest-
nosť s (manželskou posteľou) gaučom, veľká slnečná terasa.

LA ZATTERA
od 70 € /osoba
apartmánový dom v časti Sabbiadoro, 50 m od pláže a od centra.
Vybavenie: moderne zariadené, priestranné apartmány majú ku-
chynský a jedálenský kút, sprchu/WC, práčku, umývačku riadu, TV,
balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie: apartmány Typ B1 –
pre 2-4 osoby (dve miestnosti) zrekonštruované s novým nábyt-
kom, 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s
gaučom. Typ C – pre 4-5 osoby (tri miestnosti) 2/2-lôžkové izby
jedna s manželskou posteľou, druhá s poschodovou posteľou,
denná miestnosť s gaučom pre 1 osobu.
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Hotel EDERA **
od 250 € /osoba
Poloha: v západnej časti Lida, 200 m od Piazza Marina, 80 m od pláže. Vybavenie: recepcia
s Wi-Fi zdarma, bar, reštaurácia, TV miestnosť, výťah, menšie parkovisko. Spoločné priestory
sú klimatizované. Hotel vhodný pre menej náročnú klientelu. Ubytovanie: účelne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, sprcha/WC, telefón, trezor, TV-SAT, ventilátor, balkón
a klimatizácia za poplatok a na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky – buffet, večera
výber z menu+ šalátový bufet. Šport a zábava: požičovňa bicyklov zdarma, park Aqualandia
450 m, disko 450 m, ostatné športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, sú-
kromná, plážový servis v cene.

Hotel 7.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-4.8. 4.8.-18.8.
EDERA 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 250 285 315 425 525
Dieťa 3-14r./prístelka 125 143 158 213 263
Osoba od 14r./ 3. a 4. príst. 200 228 252 340 420

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá), DPH. Po-
vinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby delegáta 8 €/izba/týždeň, 1/2
izba pre jednu osobu +105 €/týždeň na vyžiadanie, obedy 42 €/osoba/týždeň, klimatizácia
49 €/izba/týždeň, balkón 28 €/izba/týždeň, detská postieľka pre dieťa do 3r. so stravou 35
€/týždeň platba na mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + ná-
stupné miesta.

Hotel COLONNA ***
od 256 € /osoba
Poloha: v centrálnej časti Lida, 80 m od pláže, na Piazza Aurora. Vybavenie: recepcia, bar s
terasou, Wi-Fi zdarma, reštaurácia, výťah, parkovisko v blízkosti za poplatok. Spoločné prie-
story sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované (za poplatok) 2-lôžkové izby s možnosťou
1-2 prísteliek (môže byť poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, trezor (za poplatok), telefón,
TV-SAT a niektoré s balkónom (za poplatok). 4-lôžkové izby sú bez balkóna. Stravovanie: ra-
ňajky formou bufetu. Šport a zábava: požičovňa bicyklov zdarma, park Aqualandia 900 m,
disko Tucano 2 km, ostatné športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, sú-
kromná, plážový servis v cene.

Hotel 5.5.-12.5. 12.5.-19.5. 19.5.-2.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8. 8.9.-29.9.
COLONNA 2.6.-30.6. 18.8.-8.8.
Dospelý v 1/2 275 325 285 360 505 265
Dieťa do 6r./prístelkaZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dieťa 6-12r./prístelka 193 228 200 252 354 186
Osoba od 12r./3. a 4. príst. 248 293 257 324 455 239

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× raňajky, plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá), DPH. Po-
vinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby delegáta 8 €/izba/týždeň, 1/1
izba +98 €/týždeň, balkón 42 €/izba/týždeň v izbách pre 2 osoby. Klimatizácia 35 €/izba/týž-
deň, detská postieľka zdarma podľa dostupnosti, pes malý 35 €/týždeň, trezor 14 €/týždeň
platby na mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné
miesta.

Hotel ROSA ***
od 370 € /osoba
Poloha: v centrálnej časti Lida, 200 m od pláže, 50 m od Piazza Marconi. Vybavenie: dvoj-
podlažná budova bez výťahu, recepcia, bar s terasou, TV miestnosť, Wi-Fi zdarma, reštaurácia,
parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek (môže byť poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, trezor, telefón, TV-
SAT, balkón. Stravovanie: raňajky formou bufetu. Šport a zábava: požičovňa bicyklov, park
Aqualandia 3 km, neďaleko začína najdlhšia pešia zóna v Európe s obchodmi, reštauráciami,
barmi, diskotékami... Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× raňajky, klimatizáciu, plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá),
DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73), detská postieľka pre dieťa do 2r. so stra-
vou 91 €/týždeň. Príplatky: služby delegáta 8 €/izba/týždeň, 1/1 izba +77 €/týždeň na vy-
žiadanie. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

Hotel 21.4.-28.4. 28.4.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-25.8. 1.9.-8.9.
ROSA 8.9.-15.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 B 370 455 470 505 525 640 460
Dieťa 2-11r./prístelka 185 228 240 253 263 320 230
Osoba od 11r./3. a 4. príst. 296 364 376 404 420 512 368
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Hotel VIENNA ***
od 410 € /osoba
Poloha: v centrálnej časti Lida, 50 m od pláže, 30 m od Piazza Mazzini. Vybavenie: recepcia,
Wi-Fi zdarma, aperitív bar, reštaurácia - Prosciutteria Al Revés, výťah, menšie parkovisko, par-
kovanie možné na kauciu aj na neďalekom verejnom parkovisku. Spoločné priestory sú klima-
tizované. Ubytovanie: klimatizované izby STANDARD a SUPERIOR – 2 až 3-lôžkové izby,
sprcha/WC, fén, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, trezor, francúzsky balkón resp. terasa. 1-lôžkové izby
na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia – raňajky bufet, večera bufet v hoteli EDEN **** 20
m oproti cez ulicu. Šport a zábava: park Aqualandia 1,3 km, ostatné športoviská a zábavné
podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.

Hotel 5.5.-19.5. 19.5.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8.
VIENNA 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9.
Osoba v 1/3 B 410 475 570 640
Osoba v 1/2 B 440 520 615 690
Osoba v 1/1 B 595 680 820 895

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, plážový servis (1 slnečník a 2 le-
žadlá), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73), detská postieľka so stravou pre
dieťa do 2r. 105 €/týždeň platba na mieste. Príplatky: služby delegáta 8 €/izba/týždeň, Su-
perior izba +49 €/osoba/týždeň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba
+ nástupné miesta.
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Hotel EDEN ****
od 415 € /osoba
Poloha: v centrálnej časti Lida, 50 m od pláže, 30 m od Piazza Mazzini. Vybavenie: plne kli-
matizovaný  recepcia, čitáreň, Wi-Fi zdarma, aperitív bar s terasou, 2 výťahy, na 1. poschodí
vonkaší bazén pre dospelých a pre deti s ležadlami a slnečníkmi v obmedzenom počte, par-
kovisko podľa dostupnosti resp. možné na kauciu aj na neďalekom verejnom parkovisku. Uby-
tovanie: klimatizované izby COMFORT a DELUXE – 2 až 3-lôžkové izby, sprcha/WC, fén, Wi-Fi,
telefón, TV-SAT, trezor, mini bar, balkón. Izby COMFORT sú bez balkóna resp. s francúzskym
balkónom. 1-lôžkové izby na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou
bufetu. Šport a zábava: park Aqualandia 1,3 km, ostatné športoviská a zábavné podniky v
letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.

Hotel 5.5.-19.5. 19.5.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8.
EDEN 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9.
Osoba v 1/3 415 475 580 645
Osoba v 1/2 450 534 635 710
Osoba v 1/1 605 690 790 865

Detské zľavy: Dieťa do 2r. zdarma. EXTRA ZĽAVA: -5% do 31.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, klimatizáciu, bazén, plážový servis (1 slnečník
a 2 ležadlá), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby delegáta
8 €/izba/týždeň, 1/1 izba +109 €/týždeň, De Luxe izba s balkónom 119 €/osoba/týždeň. Ces-
tovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 2 r.

Hotel EDDY ***
od 495 € /osoba
Poloha: v západnej časti Lida, 300 m od pláže. Vybavenie: recepcia s Wi-Fi zdarma, aperitív
bar s terasou, reštaurácia, bazén s vyhradenou časťou pre deti, záhrada, výťah, parkovisko.
Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
1-2 prísteliek (môže byť poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, trezor,
väčšina izieb s balkónom. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu + ša-
látový bufet. Šport a zábava: požičovňa bicyklov zdarma, park Aqualandia 240 m, ostatné
športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.

Hotel 30.6.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8.
EDDY 18.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 B 495 515 580
Dieťa 2-13r./prístelka 248 258 290
Osoba od 13r./3. a 4. príst. 421 438 493

Detské zľavy: Dieťa do 2r. zdarma. Detská postieľka zdarma na vyžiadanie.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, klimatizáciu, bazén, plážový servis (1 slnečník
a 2 ležadlá), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby delegáta
8 €/izba/týždeň, 1/1 izba +98 €/týždeň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava:
95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 2 r.
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Hotel SAND ***
od 430 € /osoba
Poloha: v centrálnej časti, 100 m od pláže, blízko námestia Piazza Mazzini. Vybavenie: zre-
konštruovaný hotel, recepcia s Wi-Fi zdarma, bar s terasou, reštaurácia, výťah, záhrada, par-
kovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované (za poplatok)
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, sprcha/WC, fén, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, trezor, bal-
kón. Stravovanie: polpenzia – raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť
doobjednania obedov. Šport a zábava: požičovňa bicyklov zdarma, Aqualandia 1 km, Pista
Azzura motokáry 2 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.

Hotel SAND 22.4.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8. 18.8.-1.9. 1.9.-16.9.
Dospelý v 1/2 B 430 470 485 610 515 445
Dieťa 1-3r. 85 85 85 85 85 85
Dieťa 3-7r./prístelka 215 235 243 305 258 223
Dieťa 7-12r./prístelka 344 376 388 488 412 356
Osoba od 12r./3. a 4. príst. 387 423 437 549 464 401

Detské zľavy: Dieťa do 1r. zdarma.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá), DPH. 
Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby delegáta 8 €/izba/týždeň,
1/1 izba + 84 €/týždeň, obedy 77 €/osoba/týždeň, klimatizácia 56 €/izba/týždeň. Detská po-
stieľka so stravou pre dieťa do 1r. 35 €/týždeň, malý pes 49 €/týždeň platby na mieste. Ces-
tovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 1 r.

Hotel TORINO ***
od 490 € /osoba
Poloha: v centrálnej časti, 30 m od pláže, 200 m od námestia Piazza Mazzini. Vybavenie:
recepcia s Wi-Fi zdarma, bar s terasou, reštaurácia, TV-miestnosť, výťah, parkovisko. Spoločné
priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované (za poplatok) 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1-2 prísteliek, sprcha/WC, fén, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, trezor, minibar, balkón, elektricky
ovládané žalúzie. Stravovanie: polpenzia – raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový
bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava: požičovňa bicyklov zdarma, Aqua-
landia 1,2 km, Pista Azzura motokáry 1,8 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Pes nie je povolený.

Hotel 24.3.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8.
TORINO 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2 B 490 545 580 625 650
Dieťa 2-7r./prístelka 245 273 290 313 325
Dieťa 7-12r./prístelka 343 382 406 438 455
Osoba od 12r./3. a 4. príst. 417 463 493 531 553

Detské zľavy: Dieťa do 2r. zdarma.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, mini-chladničku, plážový servis (1 slnečník 
a 2 ležadlá), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby delegáta
8 €/izba/týždeň, 1/1 izba +112 €/týždeň, obedy 63 €/osoba/týždeň. Klimatizácia 
35 €/izba/týždeň, detská postieľka 49 €/týždeň, strava pre dieťa do 2r. 56 €/týždeň platby na
mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 2 r.

Hotel RUBINO **
od 335 € /osoba
Poloha: v tichšej časti, neďaleko námestia Piazza Milano, 100 m od pláže. Vybavenie: re-
cepcia s Wi-Fi zdarma, bar s veľkou terasou, reštaurácia, parkovisko. Spoločné priestory sú kli-
matizované. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (môže byť poschodová
posteľ), sprcha/WC, ventilátor, telefón, TV-SAT, balkón. Klimatizácia a 1-lôžková izba sú na vy-
žiadanie a za príplatok. Stravovanie: polpenzia – raňajky bufet, večera výber z menu. Mož-
nosť doobjednania obedov. Šport a zábava: Aqualandia 6,2 km, Pista Azzura motokáry 
4,5 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene. Pes nie je povolený.

Hotel 26.5.-16.6. 16.6.-4.8. 4.8.-25.8. 25.8.-1.9.
RUBINO 8.9.-15.9. 1.9.-8.9.
Dospelý v 1/2 B 335 397 579 490
Dieťa 3-6r./prístelka 168 199 290 245
Dieťa 6-11r./prístelka 235 278 405 343
Osoba od 11r./3. a 4. príst. 302 357 521 441

EXTRA ZĽAVA: -5% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá), DPH. 
Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby delegáta 8 €/izba/týždeň,
1/1 izba +98 €/týždeň, obedy 105 €/osoba/týždeň, klimatizácia 91 €/izba/týždeň, detská po-
stieľka na vyžiadanie 56 €/týždeň. Cestovné  poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba
+ nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 5 %
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Hotel SALUS ****
od 685 € /osoba
Poloha: v centrálnej časti, 100 m od pláže, 200 m od námestia Piazza Mazzini. Vybavenie:
recepcia s Wi-Fi zdarma, bar s terasou, reštaurácia, detský kútik, výťah, parkovisko. Spoločné
priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prí-
steliek, sprcha/WC, fén, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, trezor, balkón. Stravovanie: polpenzia – kon-
tinentálne raňajky, večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov.
Šport a zábava: požičovňa bicyklov zdarma, Aqualandia 500 m, Pista Azzura motokáry 2,8
km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene. Pes nie je povolený.

Detské zľavy: Dieťa do 3r. zdarma.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, klimatizáciu, minibar, bazén, plážový servis 
(1 slnečník a 2 ležadlá), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: služby
delegáta 8 €/izba/týždeň, 1/1 izba 126 €/týždeň, jedna osoba v 1/2 izbe 49 €/deň na vyžiadanie,
čiastočný výhľad na more 49 €/osoba/týždeň, obedy 70 €/osoba/týždeň. Detská postieľka do
3r. 91 €/týždeň, parkovanie 35 €/týždeň, ležadlo pri bazéne 35 €/týždeň platby na mieste. Ces-
tovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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Hotel BRISTOL ****
od 630 € /osoba
Poloha: v západnej časti, priamo pri pláži, v blízkosti Punta Sabbioni odkiaľ je možnosť vy-
raziť do Benátok. Vybavenie: recepcia, Wi-Fi zdarma, bar a reštaurácia s terasou, vyhrievané
vonkajšie bazény pre deti a dospelých s ležadlami a slnečníkmi, fitnescentrum, výťah, parko-
visko podľa dostupnosti. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 príste-
liek, sprcha/WC, fén, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, trezor za poplatok, minichladnička, balkón
s bočným alebo priamym výhľadom na more. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu,
večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava: po-
žičovňa bicyklov zdarma, stolný tenis, stolný futbal, Aqualandia 2 km, Pista Azzura motokáry
4 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.

Hotel SORRENTO ***
od 270 € /osoba, hovoríme slovensky
Poloha: v blízkosti Piazza Mazzini, 30 m od pláže. Vybavenie: recepcia, Wi-Fi zdarma 
v celom hoteli, bar s terasou, klimatizovaná reštaurácia s pizzeriou na pešej zóne, výťah, par-
kovisko. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 2-3 prísteliek, sprcha/WC, fén – vyžiadať
si na recepcii, trezor, telefón, TV-SAT, Wi-Fi, klimatizácia za poplatok, balkón. 1-lôžková izba
na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu, večera výber z menu + šalá-
tový bufet, ovocie, zákusky a zmrzlina. Šport a zábava: požičovňa bicyklov podľa dostupnosti,
Aqualandia 2 km, Pista Azzura motokáry 1,1 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.

Hotel 5.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-25.8.
SORRENTO 8.9.-30.9. 1.9.-8.98. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 B 270 335 410 515 560
1.dieťa do 13r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2.dieťa 2-13r./prístelka 135 168 205 258 280
Osoba od 13r./3. a 4. príst. 216 268 328 412 448

EXTRA ZĽAVA: -5% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, plážový servis (1 slnečník a 1 ležadlo, 1 kreslo),
DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: 1/1 izba 91 €/týždeň, kli-
matizácia 40 €/izba/týždeň, detská postieľka so stravou 56 €/týždeň, malý pes 35 €/týždeň
platby na mieste. Cestovné poistenie: 2 €/os./deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 13 r.

Hotel 24.3.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
BRISTOL 15.9.-27.10. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 B 630 665 750 815 915
Dieťa 2-5r./prístelka 189 200 225 245 275
Dieťa 5-9r./prístelka 315 333 375 408 458
Dieťa 9-14r./prístelka 441 466 525 571 641
Osoba od 14r./prístelka 536 565 638 693 778

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, bazén, plážový servis (1 slnečník
a 2 ležadlá), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 73), detská postielka do 2r. 
126 €/týždeň. Príplatky: služby delegáta 8 €/izba/týždeň, 1/2 izba pre 1 osobu s bočným vý-
hľadom na more 175 €/týždeň, obedy 126 €/osoba/týždeň, priamy výhľad na more 
77 €/osoba/ týždeň. Malý pes 35 €/týždeň – platba na mieste. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 5 %

Hotel 5.5.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-11.8. 11.8.-25.8. 25.8.-1.9.
SALUS 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9.
Dospelý v 1/2 B 685 710 695 770 820 925 795
Dieťa 3-7r./prístelka 343 355 348 385 410 463 398
Dieťa 7-13r./prístelka 480 497 487 539 574 648 557
Osoba od 12r./3. a 4. príst. 617 639 626 693 738 833 716
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Hotel HALF MOON ***
od 210 € /osoba
Poloha: v Rivazzurra di Rimini, 150 m od pláže. Vybavenie: recepcia s Wi-Fi, bar, reštaurácia,
výťah, TV-miestnosť, parkovisko voľné podľa dostupnosti. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky, sprcha/WC, fén, trezor, telefón, TV-SAT, klimatizácia a mini chladnička za
poplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava: poži-
čovňa bicyklov zdarma, športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná,
plážový servis nie je v cene. Malý pes do 5 kg bez poplatku na vyžiadanie.

Hotel 2.6.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8.
HALF MOON 25.8.-15.9.
Dospelý v 1/2 B 210 230 270 365
Dieťa 2-8r./prístelka 147 161 189 256
Dieťa 8-12r./prístelka 168 184 216 292
Osoba od 12r./prístelka 189 207 243 329

Detské zľavy: Dieťa do 2r. zdarma.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď
str. 73), ubytovanie v období podujatia „ružová noc“ +25 €/osoba/noc (v termíne 6.7.-8.7.).
Príplatky: 1/1 izba 70 €/týždeň, klimatizácia 49 €/osoba/týždeň, mini chladnička 35 €/týždeň
na vyžiadanie. Detská postieľka do 2r. 70 €/týždeň, plážový servis cca 15 €/deň – platby na
mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 120 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel SCARLET ***
od 210 € /osoba
Poloha: v Marina Centro, 250 m od pláže. Vybavenie: kompletne zrekonštruovaný a klima-
tizovaný hotel, recepcia, bar s terasou, reštaurácia Romagna, výťah, Wi-Fi v spoločných prie-
storoch, TV-miestnosť, detské ihrisko na pláži, parkovisko za poplatok a voľné podľa
dostupnosti. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek (môže byť poschodová
posteľ), sprcha/WC, fén, Wi-Fi, telefón, trezor, LCD TV-SAT, balkón a klimatizácia za poplatok.
Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť do-
objednania obedov. Šport a zábava: plážový volejbal, animácie pre deti na pláži, športoviská
a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis nie je v cene.

Hotel 2.6.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8.
SCARLET 25.8.-15.9.
Dospelý v 1/2 B 210 250 290 390
Dieťa 2-8r./prístelka 147 175 203 273
Dieťa 8-12r./prístelka 168 200 232 312
Osoba od 12r./prístelka 189 225 261 351

Detské zľavy: Dieťa do 3r. zdarma.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď
str. 73), ubytovanie v období podujatia „ružová noc“ +25 €/osoba/noc (v termíne 6.7.-8.7.).
Príplatky: 1/1 izba 84 €/týždeň, klimatizácia 48 €/osoba/týždeň, mini chladnička 35 €/týždeň
na vyžiadanie, obedy 77 €/osoba/týždeň, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok, parko-
vanie 42 €/týždeň platba na mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 120
€/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 2 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

Hotel VILLA DEL SOL **
od 199 € /osoba
Poloha: v časti Miramare, 250 m od pláže, v blízkosti supermarket, bary, kostol. Vybavenie:
recepcia, TV miestnosť, trezor a Wi-Fi na recepcii, bar a reštaurácia s terasou, výťah, parkovisko
podľa dostupnosti. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, sprcha/WC, TV-SAT.
Balkón a klimatizácia za príplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu, večera
výber z menu + šalátový bufet. Šport a zábava: športoviská a zábavné podniky v letovisku.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis nie je v cene.

Hotel 26.5.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8.
VILLA DEL SOL 25.8.-15.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2 B 199 260 320
Dieťa 3-7r./prístelka 100 130 160
Dieťa 7-12r./prístelka 140 182 224
Osoba od 12r./prístelka 160 208 256

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď
str. 73). Príplatky: 1/2 izba pre 1 osobu 98 €/týždeň na vyžiadanie, klimatizácia 56 €/izba/týž-
deň, obedy 56 €/osoba/týždeň. Detská postieľka do 2r. zdarma na vyžiadanie. Cestovné po-
istenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 120 €/osoba + nástupné miesta.
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Hotel SAXON ***
od 210 € /osoba
Poloha: v Marina Centro, 300 m od pláže, blízko centra Amerigo Vespucci. Vybavenie: re-
cepcia s Wi-Fi zdarma, bar, menšia reštaurácia, výťah, TV-miestnosť, parkovanie nie je garan-
tované. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek (môže byť
poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, trezor, telefón, TV-SAT, balkón na vyžiadanie a za poplatok.
Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť do-
objednania obedov. Šport a zábava: športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: pies-
čitá, súkromná, plážový servis nie je v cene.

Hotel 28.4.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8. 18.8.-25.8.
SAXON 25.8.-29.9.
Dospelý v 1/2 210 230 290 370 270
Dieťa do 4r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dieťa 4-12r./prístelka 105 115 145 185 135
Osoba od 13r./prístelka 189 207 261 333 243

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, klimatizáciu, DPH. Povinné príplatky: pobytová
taxa (viď str. 73). Príplatky: 1/1 izba 75 €/týždeň, 1/2 izba pre jednu osobu 119 €/týždeň,
obedy 66 €/osoba/týždeň. Malý pes 30 €/týždeň, plážový servis cca 29 €/týždeň platby na
mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 120 €/osoba + nástupné miesta.
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Hotel VANNUCCI ***
od 240 € /osoba
Poloha: v Marina Centro, 180 m od pláže, 1,5 km od historického centra. Vybavenie: zre-
konštruované ubytovacie zariadenie sa skladá z dvoch budov (hlavná 32 izieb a vedľajšia 28
izieb), recepcia, bar s terasou, klimatizovaná reštaurácia, Wi-Fi v spoločných priestoroch, miest-
nosť na batožinu, TV-miestnosť a čitáreň, menší vonkajší bazén pre deti s ležadlami a slneč-
níkmi v obmedzenom množstve, parkovisko za poplatok s rezerváciu vopred. Ubytovanie:
klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek (môže byť poschodová posteľ),
sprcha/WC, fén, trezor, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, balkón/terasa, mini chladnička na vyžiadanie
a za poplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky večera formou bufetu a s nápojom 1/5 l vody.
Za príplatok Gold je tzv. open bar s neobmedzenou konzumáciou nápojov v hotelovom bare
v čase 11:30-13:30 a 17:40-18:40 (voda, nealkoholické nápoje, víno, pivo a 1 alkoholický nápoj),
k večeri 1/4 l vína na osobu, dieťa nealko. Šport a zábava: športoviská a zábavné podniky
v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis nie je v cene.

Hotel 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8.
VANNUCCI 25.8.-25.8.
Dospelý v 1/2 240 320 370 520 350
Dieťa 2-6r./prístelka 120 160 185 260 175
Dieťa 6-12r./prístelka 168 224 259 364 245
Osoba od 12r./prístelka 216 288 333 468 315

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojom ( voda a víno) k večeri, klimatizáciu,
bazén, DPH. Povinné poplatky: pobytová taxa (viď str. 73). Príplatky: 1-lôžková izba 
+ 63 €/týždeň, 1 osoba v 2-lôžkovej izbe + 105 €/týždeň, príplatok za polpenziu Gold 
+ 14 €/osoba/deň. Parkovanie 35 €/týždeň, mini-chladnička 28 €/týždeň, detská postieľka
so stravou pre dieťa do 2r. 56 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: 120 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel COSTA D´ORO ***
od 280 € /osoba
Poloha: v južnej časti Rimini - Bellariva, 50 m od pláže, blízko známej a živej promenády
Viale Regina Elena. Vybavenie: recepcia s Wi-Fi, americký bar, reštaurácia, slnečná terasa s
panoramatickým výhľadom, výťah, TV-miestnosť, vonkajší bazén s ležadlami a slnečníkmi a
parkovanie podľa dostupnosti. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až
2 prísteliek (môže byť poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, telefón, trezor. Wi-Fi, balkón, kli-
matizácia a TV za poplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu +
šalátový bufet. Šport a zábava: športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá,
súkromná, plážový servis nie je v cene.

Hotel 21.4.-16.6. 16.6.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8.
COSTA D´ORO 1.9.-29.9. 18.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 B 280 370 410 495
Dieťa 3-11r./prístelka 210 278 308 371
Osoba od 11r./prístelka 252 333 369 446

Detské zľavy: Dieťa do 3r. zdarma.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď
str. 73). Príplatky: 1/1 izba 91 €/týždeň, 1/2 izba pre 1 osobu 140 €/týždeň na vyžiadanie,
klimatizácia 56 €/izba/týždeň, Wi-Fi 2 €/deň platba na mieste. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 120 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 4 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.
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PALMOVÁ RIVIÉRA

Apartmány ÉLITE *** od 52 € /os.
rezidencia v Martinsicuro, 50 m od pláže a pešej promenády. Kompletne zrekonštruovaný
dom má 7 luxusných apartmánov s Wi-Fi na 3 podlažiach. Parkovacie miesto k dispozícii. 
7× Trilo pre 6 osôb – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou, druhá s oddelenými
lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, umývačka riadu,
el. rúra, kúpeľňa/WC, práčka, fén, trezor, TV-SAT, terasa/balkón, klimatizácia za poplatok. Plá-
žový servis je povinný.

Apartmány FERRUCCI *** od 52 € /os.
rezidencia v San Benedetto, 50 m od pláže, 200 m od pešej promenády má výťah a parkovanie
v garáži. Moderne zariadený apartmán na 1.poschodí 1× Trilo pre 6 osôb – dve 2-lôžkové izby
jedna s manželskou, druhá s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom
a kuchynským kútom, TV, sprcha/WC, práčka a väčšia terasa s čiastočným výhľadom na more.

Apartmány LEOPARDI *** od 47 € /os.
rezidencia v Alba Adriatica v kľudnej ulici, blízko rušného centra, 300 m od pláže a má výťah
a parkovisko. Všetky apartmány majú TV, el. rúru, práčku, sprchu/WC, balkón, možnosť prístelky
za poplatok, klimatizáciu od 30.6.-25.8.  v cene, inak na vyžiadanie a za poplatok. 2× Mono pre
2 osoby – denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, veľká terasa s vý-
hľadom. 4× Bilo pre 2-4 osoby – 2-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom
a kuchynským kútom. 8× Trilo pre 4-6 osôb – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou
a druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.

Apartmány PIERROT *** od 70 € /os.
residencia v San Benedetto, 10 m od pláže a pešej promenáde. Apartmány 5× Bilo pre 2-4
osoby sú prízemné, moderne zariadené s Wi-Fi pripojením, každý má svoje parkovacie miesto
pre menšie vozidlo a vlastný vchod. Sú vybavené kuchynským a jedálenským kútom, el. rúrou,
práčkou, TV-SAT, trezorom, klimatizáciou za príplatok.

Bohaté palmové porasty vytvárajú charakteristický obraz pobrežia na
rozhraní krajov Marche a Abruzzo. Pláže sú dlhé a široké s jemným ble-
dým pieskom a pozvoľným vstupom do mora. Centrom riviéry je San
Benedetto del Tronto založené už v 9. stor. p.n.l., v blízkosti vyrástli le-
toviská – Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto Lido, Cupra Marit-
tima a Villa Rosa, kde strávite dovolenku v tichom prostredí,

a v blízkosti rušných centier s obchodmi, kaviarňami, reštauráciami, di-
skotékami. Milovníci aktívneho oddychu ocenia chodník pre cyklistov
a korčuliarov, ihriská, tenisové kurty, vodné športy. Letoviská sú prepo-
jené autobusovou a vlakovou dopravou. Výlety: Aquapark ONDA BLUE,
zábavný park PLAY PLANET, RÍM, výlety loďou. Informácie o autobuso-
vej doprave na strane 73.

Palmová riv. Élite Ferrucci Leopardi Leopardi Leopardi Leopardi El Chico El Chico Le Dune Le Dune Riccione Riccione Riccione Riccione Tassoni
Typ AP Trilo Trilo Mono Bilo Bilo Trilo Bilo Trilo Bilo Trilo Mono Bilo Bilo Trilo Quadro
počet osôb 6 6 2 2 4 6 4 6 4 6 2 4 4B 6 8
12.5.-2.6. 310 310 190 210 230 280 280 310 - - 390 350 430 480 350
2.6.-9.6. 340 340 210 230 260 310 299 310 310 380 390 350 430 480 390
9.6.-16.6. 399 399 240 260 280 350 370 380 350 420 470 410 520 610 440
16.6.-23.6. 480 480 310 330 350 420 450 470 420 500 470 410 520 610 520
23.6.-30.6. 560 595 410 420 460 520 540 560 540 610 530 470 610 740 630
30.6.-7.7. 680 680 490 510 540 610 620 650 630 700 740 680 800 940 720
7.7.-14.7. 700 700 520 540 560 630 650 680 660 740 800 740 940 1.080 750
14.7.-28.7. 730 790 550 560 595 660 730 760 690 770 800 740 940 1.080 830
28.7.-4.8. 820 820 595 610 630 700 760 790 730 820 880 800 1.010 1.150 860
4.8.-11.8. 1.190 1.190 799 820 840 980 1.050 1.120 870 1.010 970 910 1.110 1.240 1.260
11.8.-18.8. 1.470 1.470 980 1.050 1.120 1.260 1.330 1.400 1.150 1.290 1.290 1.240 1.430 1.620 1.540
18.8.-25.8. 820 820 595 610 630 700 760 790 799 890 940 880 1.080 1.200 860
25.8.-1.9. 510 510 310 330 350 420 450 480 550 630 660 590 730 790 550
1.9.-8.9. 420 420 240 260 280 350 370 399 350 420 430 390 470 520 390
8.9.-29.9. 340 340 210 230 260 310 299 310 310 380 390 350 430 480 390

Apartmány ÉLITE Apartmány FERRUCCI

Apartmány LEOPARDI Apartmány  PIERROT



www.suntravel.sk 83

PALMOVÁ RIVIÉRA

Palmová riviéra Abruzzo Abruzzo Abruzzo Pierrot Alighieri Alighieri
Typ AP Bilo Trilo Suite Bilo Bilo Trilo
počet osôb 4 6 7 4 4 6
10.5.-2.6. 585 780 1.100 280 - -
2.6.-9.6. 585 780 1.100 310 - -
9.6.-16.6. 710 910 1.230 370 280 350
16.6.-23.6. 840 1.030 1.420 450 350 420
23.6.-30.6. 840 1.030 1.420 540 450 520
30.6.-7.7. 1.170 1.360 1.750 620 540 610
7.7.-14.7. 1.170 1.360 1.750 650 560 630
14.7.-28.7. 1.290 1.490 1.870 730 590 660
28.7.-4.8. 1.360 1.550 1.940 760 630 700
4.8.-11.8. 1.610 1.810 2.195 1.050 840 980
11.8.-18.8. 1.930 2.120 2.330 1.330 1.120 1.260
18.8.-25.8. 1.490 1.680 2.070 760 630 700
25.8.-1.9. 910 1.100 1.490 450 350 420
1.9.-8.9. 585 780 1.100 370 280 350
8.9.-29.9. 585 780 1.100 310 260 310

Upozornenie: všetky apartmány nemajú posteľnú bielizeň ani uteráky a je nutné si ich priniesť okrem
rez. Abruzza.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody, energií, klimatizáciu (rez. Leopardi 30.6.-25.8., Riccione,
Abruzzo), Wi-Fi (Elité, Alighieri, Riccione, Abruzzo), parkovacie miesto (Alighieri, Pierot, El Chico, Leopardi,
Riccione, Abruzzo v garáži), bazén (rez. Abruzzo), v rez. Abruzzo posteľné prádlo (1× výmena) a uteráky
(2× výmena) + upratovanie obdeň okrem kuchynského kúta, česky hovoriaci pracovník agentúry, DPH.
Povinný príplatok: záverečné upratovanie MONO 30 €, BILO 40 €, TRILO 50 €, QUADRI 60 €, upratanie
kuchynského kúta 20 €, v rez. Abruzzo 50 €/Ap. a upratanie kuch. kúta 30 €.
Príplatky: klimatizácia 50 €/týždeň v rez. Alighieri, Leopardi (do 30.6. a od 25.8.), El Chico, Élite, Pierrot,
Bilo v rez. Le Dune, Wi-Fi 10 €/týždeň – Le Dune, El Chico, prístelka 30 €/týždeň, v Abruzzo 50 €/týždeň,
detská postieľka 20 €/týždeň, v Abruzzo 50 €/týždeň, parkovanie ohradené parkovací miesto 30 €/týž-
deň Élite, 25 €/týždeň resp. garáž 50 €/týždeň v Le Dune a Riccione, 30 €/týždeň v Ferruci, malý pes 30
€/týždeň Riccione, 50 €/týždeň v Abruzzo, Élite, Pierrot, Ferrucci, Le Dune a Leopardi, mini klub pre deti
3-12r. v Abruzzo 20 €/pobyt, polpenzia 30 €/os./deň, deti 3-7r. 15 €/deň, dieťa do 3r. v Abruzzo ZDARMA,
plážový set (1 ležadlo, 1 kreslo, 1 slnečník) cca. 30-50 €/týždeň v VI. a IX. mes., 55-70 € v VII. mes. a 70-
80 € v VIII. mes. Kaucia 100 €/Ap. (Abruzoo 20 €/osoba.) 
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 124 €/osoba. bližšie info str. 73

Apartmány EL CHICO *** od 52 € /os.
rezidencia v Alba Adriatica, priamo pri pláži, pešej a cyklistickej promenáde má výťah, bezbariérový
vstup a parkovisko. Všetky apartmány majú TV, trezor, práčku, sprchu/WC, balkón. Možnosť prístelky, kli-
matizácie a Wi-Fi za poplatok. 4× Bilo pre 2-4 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná
miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, výhľad na more. 4× Trilo pre 4-6 osôb – dve
2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou a druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím
dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2 ap. s výhľadom na more.

Apartmány LE DUNE *** od 63 € /os.
nová, moderná rezidencia v Martinsicuro, 160 m od pláže, v kľudnej časti a 150 m od baru Riccardo. Všetky
apartmány majú TV-SAT, el. rúru, sprcha/WC, práčku, balkón. Parkovacie miesto alebo garáž a Wi-Fi za
poplatok. 2× Bilo pre 2-4 osoby − 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím
dvojlôžkom a kuchynským kútom, možnosť klimatizácie za poplatok. 6× Trilo pre 4-6 osôb – dve 2-lôž-
kové izby, jedna s manželskou posteľou a druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím
dvojlôžkom a kuchynským kútom, výhľad na more.

Apartmány RICCIONE *** od 80 € /os.
novopostavená rezidencia s výťahom v centre Alba Adriatica, 50 m od pláže a pešej promenády. Má 16
moderne zariadených apartmánov 2× Mono, 3× Bilo bez balkónu, 7× Bilo s balkónom 4B a 4× Trilo.
Všetky majú TV, el. rúru,  Wi-Fi, sprchu/WC, centrálne riadenú klimatizáciu (v čase od 12-16:00 a od 19-
23:00 hod.), parkovacie miesto a väčšina má balkón. K dispozícii majú 2× práčku na žetony. Umiestnené
sú na prízemí a 1.poschodí. AP na prízemí majú veľkú terasu. Mono – štúdio s dvoma rozkladacími
dvojlôžkami pre 4 osoby, s kuchynským a jedálenským kútom, balkón. Bilo – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynským a jedálenským kútom balkón resp.
bez balkóna. Trilo – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou a druhá s poschodovou posteľou, denná
miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynským a jedálenským kútom, balkón/terasa. Plážový servis
v cene od piatej rady.

Apartmány ABRUZZO *** od 130 € /os.
rezidencia v Tortoreto Lido, 50 m od pláže a od pešej promenády má výťah, bazén pre dospelých s časťou
pre deti, parkovanie v garáži, požičovňu bicyklov zdarma. Moderne zariadené apartmány majú Wi-Fi,
trezor, mikrovlnku, klimatizáciu, 2× SAT-TV, kúpeľňu/WC, fén a terasu. Bilo (cca 55 m2) – 2-lôžková izba
s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynským a jedálenským kútom.
Trilo (cca 65 m2) – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou a druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť
s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynským a jedálenským kútom, balkón. Quadri Suite (cca 78 m2) – dve 2-
lôžkové izby, jedna 1-lôžková, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynským a jedálenským
kútom, 2× kúpeľňa/WC, 2× balkón s výhľadom na more. Plážový servis v cene.

Apartmány ALIGHIERI *** od 52 € /os.
rezidencia v Martinsicuro, 200 m od pláže a pešej promenády. Moderná, trojpodlažná a komfortne za-
riadená budova s výťahom a s kapacitou 7 priestranných apartmánov. 4× Bilo pre 2-4 osoby a 3× Trilo
pre 4-6 osôb. Každý apartmán má Wi-Fi pripojenie, kuchynský a jedálenský kút, el. rúru, príslušný počet
izieb a lôžok, TV-SAT, kúpeľňu/WC, práčku, balkón/terasu a k dispozícii 1 parkovacie miesto. Apartmány
typu Trilo majú 2× kúpeľňu/WC. Klimatizácia za príplatok.

Apartmány TASSONI *** od 44 € /os.
residencia v Grottammare, 200 m od pláže, blízko obchodov, reštaurácií a barov. Kompletne zrekonštruo-
vaný apartmán je na 2.poschodí bez výťahu. Quadri (cca 130 m2) pre 7-8 osôb – dve 2-lôžkové izby
s manželskou posteľou, 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom
a kuchynským a jedálenským kútom, el. rúrou, umývačka riadu, kúpeľňa/WC, práčka, TV, balkón.

Apartmány EL CHICO
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I. Úvodné ustanovenia
Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch orga-
nizovaných SUN TRAVEL s.r.o. (ďalej len všeobecné
podmienky) platia pre všetky zájazdy organizo-
vané obstarávateľom SUN TRAVEL s.r.o. (ďalej len
CK), uverejnené v katalógu na rok 2018, a ďalšie
služby cestovného ruchu poskytované na základe
individuálnych požiadaviek objednávateľa -
klienta podľa zákona č. 281/2001 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov, ďalej len zákon č. 281/2001.

II. Vznik zmluvného vzťahu
Objednávateľ sa môže zúčastniť na zájazde orga-
nizovanom CK na základe zmluvy o obstaraní zá-
jazdu (ďalej len zmluva o zájazde) uzatvorenej
podľa § 741a-k Občianskeho zákonníka. Zmluva
o zájazde medzi CK a objednávateľom sa uzat-
vára písomne a nadobúda platnosť dňom pod-
pisu oboma zmluvnými stranami. Pri kúpe
zájazdu prostredníctvom internetu (bez pria-
meho kontaktu) zmluvný vzťah medzi objedná-
vateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd
(zaplatenie požadovanej sumy za zájazd na účet
CK je jednoznačným prejavom slobodnej a vážnej
vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu
s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok
a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi), resp.
podpísaním zmluvy o zájazde - rozhodujúci je
okamih, ktorý nastal skôr. Zmluva o zájazde je
platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška za-
slaná zo strany objednávateľa faxom alebo
v elektronickej podobe je preukázateľne po-
tvrdená CK SUN TRAVEL s.r.o. a doručená do dis-
pozičnej sféry objednávateľa. Objednávateľom
môže byť fyzická alebo právnická osoba. Jedna
zmluva o zájazde môže byť uzatvorená v pro-
spech viacerých osôb. Rovnaké podmienky platia
pre všetky osoby uvedené v jednej zmluve o zá-
jazde. V takomto prípade musí objednávateľ
oboznámiť všetky spoluzúčastnené osoby so
všeobecnými podmienkami a so všetkými infor-
máciami o zájazde. Za plnenie zmluvných záväz-
kov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde
ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Za ne-
plnoletú osobu podpisuje zmluvu o zájazde jej
zákonný zástupca. Súčasťou zmluvy o zájazde je
katalóg CK s podrobnými údajmi o zájazdoch,
resp. ponukové listy alebo iné informácie o služ-
bách, ktoré sú predmetom zmluvy o zájazde. CK
SUN TRAVEL s.r.o. je povinná najneskôr 7 dní pred
začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi
všetky informácie potrebné k účasti na zájazde
a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ
na poskytnutie obstarávaných služieb, ktoré sú
pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe,
pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde
alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odo-
vzdaný. Tieto písomné informácie o zájazde po-
siela CK poštou, alebo e-mailom len na jednu
adresu, uvedenú objednávateľom. Na základe do-
hody objednávateľa a CK môžu byť písomné infor-
mácie doručené aj osobne. Ak sa zmluva o zájazde
uzatvorí v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zá-
jazdu, poskytne CK tieto informácie a doklady ob-
jednávateľovi pri podpísaní zmluvy o zájazde.

III. Rezervácia miest
Účasť na zájazde si môže objednávateľ rezervovať
osobne, písomne, telefaxom, e-mailom alebo te-
lefonicky. Rezervácia je záväzná po potvrdení CK.
CK rezerváciu zruší, ak do dohodnutého termínu
rezervácie nebude uzatvorená zmluva o zájazde
z dôvodu prekážok na strane objednávateľa.

IV. Cena, rozvrh platieb
Cena zájazdu je zmluvná cena dohodnutá medzi CK
a objednávateľom v zmluve o zájazde. Objednávateľ
zaplatí prvú zálohovú platbu vo výške 50 % z dohod-
nutej ceny zájazdu pri podpise zmluvy, doplatok do
100 % ceny zájazdu uhradí do 30 dní pred začatím
zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o zájazde
v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, za-
platí celú cenu zájazdu pri podpise zmluvy.
Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zá-
jazdu v stanovenom termíne, môže CK od zmluvy
odstúpiť a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú
pokutu podľa článku V. všeobecných podmienok.
Ceny zájazdov sú kalkulované na základe ceno-
vých a daňových podmienok k 1.11.2017. Obsta-
rávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť dohodnutú
cenu zájazdu, ak dôjde k zvýšeniu cien pohon-

ných hmôt, diaľničných a cestných poplatkov
a nákladov za dopravu. CK nebude zvyšovať ceny
u zálohových platieb uhradených pred dňom zvý-
šenia ceny. CK oznámi zvýšenie ceny objednávate-
ľovi písomne najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

V. Zmluvná pokuta
Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde,
a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie po-
vinností CK, je povinný zaplatiť cestovnej kance-
lárii SUN TRAVEL s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške:
– 35 € na osobu – ak odstúpi od zmluvy do 51

dní pred začatím zájazdu 
– 30 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

50-31 dní pred začatím zájazdu 
– 50 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

30-21 dní pred začatím zájazdu 
– 80 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

20-11 dní pred začatím zájazdu 
– 100 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

10 dní a menej pred začatím zájazdu. 
Do celkovej ceny zájazdu sa pre výpočet zmluvnej
pokuty nezapočítava výška zaplateného poiste-
nia. Výška zmluvnej pokuty pri zrušení už uzat-
voreného poistenia sa vypočíta podľa predpisov
príslušnej poisťovne. Objednávateľ je povinný
okrem zmluvnej pokuty uhradiť CK aj náklady,
ktoré jej vzniknú v súvislosti s odstúpením od
zmluvy, ak tieto prevyšujú zmluvnú pokutu (vý-
davky spojené z vycestovaním do zahraničia, te-
lefonovaním a faxovaním do zahraničia ak je
zájazd zrušený z viny klienta). Objednávateľ
môže v lehote najneskôr 28 dní pred začatím zá-
jazdu oznámiť, že sa namiesto neho zájazdu zú-
častní iná osoba. Oznámenie musí mať písomnú
formu a musí obsahovať vyhlásenie nového ob-
jednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou
o zájazde. Pôvodný a nový objednávateľ zodpove-
dajú spoločne a nerozdielne za zaplatenie ceny zá-
jazdu aúhradu nákladov, ktoré vzniknú CK vsúvislosti
so zmenou objednávateľa a to 20 € za osobu.

VI. Zmeny zmluvných podmienok, zrušenie
zájazdu
Ak pred začatím zájazdu vzniknú na strane CK
objektívne dôvody na zmenu podstatnej náleži-
tosti zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu
zmluvy. Ak navrhovaná zmena má za následok
aj zmenu ceny zájazdu, musí v návrhu uviesť aj
novú cenu zájazdu. Ak objednávateľ nesúhlasí
s navrhovanou zmenou, môže od zmluvy odstú-
piť bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Túto skutoč-
nosť musí písomne oznámiť v lehote určenej CK.
CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť, ak sa ne-
dosiahne minimálny počet účastníkov zájazdu,
alebo ak sa vyskytnú okolnosti brániace jeho
uskutočneniu (nepriaznivé podmienky počasia,
živelné katastrofy, politické nepokoje a vojna),
a to najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. CK
ihneď oznámi objednávateľovi zrušenie zájazdu
a vráti mu celú sumu zaplatených záloh.
Objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK na zá-
klade novej zmluvy o zájazde poskytla iný zájazd
najmenej v kvalite zodpovedajúcej službám do-
hodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto
zájazd poskytnúť. 
CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť tiež z dô-
vodu porušenia zmluvných povinností objedná-
vateľom. V takom prípade je objednávateľ povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku V. všeobec-
ných podmienok.
Objednávateľ nemá nárok na vrátenie platieb za
služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou
vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku
toho, že nesprávne uviedol údaje v zmluve o zá-
jazde, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na
miesto odchodu zájazdu, alebo ak nemôže pre-
kročiť štátnu hranicu pre porušenie pasových,
colných alebo devízových predpisov. 

VII. Uplatňovanie nárokov objednávateľa
pri porušení právnej povinnosti cestovnej kancelárie
SUN TRAVEL s.r.o. Ak CK neposkytne objednávate-
ľovi služby v dohodnutom množstve a kvalite, môže
objednávateľ uplatniť právo na odstránenie vady
v chybne poskytnutej službe bezodkladne priamo
na mieste u zástupcu CK. O uplatnení tohto práva
je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so
zástupcom CK. Ak ide o vadu v chybne poskytnutej
službe, ktorú je možné odstrániť ihneď, v mieste
poskytovanej služby, obstarávateľ musí túto vadu

odstrániť bez zbytočného odkladu.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť ihneď,
uplatní objednávateľ svoje nároky písomne u CK
bezodkladne (spísanie požiadaviek klienta s de-
legátom CK, prípadne potvrdenie od zahranič-
ného poskytovateľa služieb) na mieste pobytu
a najneskôr však do troch mesiacov od skončenia
zájazdu, inak právo na reklamáciu zaniká. Sú-
časne musí predložiť písomný záznam o uplatnení
práva podľa prvého odseku tohto článku.
V zmysle zákona 391/2015 Z.z. má objednávateľ
právo podať návrh na začatie alternatívneho rie-
šenia sporu ak objednávateľ nie je spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa do-
mnieva, že boli porušené jeho práva a CK SUN
TRAVEL s.r.o. na jeho žiadosť odpovedala zamie-
tavo, alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo
dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho rie-
šenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

VIII. Poistenie objednávateľa
CK zabezpečuje pre objednávateľa komplexné
cestovné poistenie podľa poistných podmienok
poisťovacej spoločnosti UNION, vrátane poistenia
pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady
v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zá-
jazde v prípade nehody alebo ochorenia. O pod-
robných podmienkach poistenia informuje CK
objednávateľa pri uzatváraní zmluvy o zájazde.
Poistný vzťah vznikne medzi objednávateľom
a poisťovacou spoločnosťou.

Podľa §7 zákona č. 428/2002 Z.z. podpisom
zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ dáva
súhlas spoločnosti Union poisťovňa, a.s. so spra-
covaním svojich osobných údajov, uvedených
v zmluve o obstaraní zájazdu a údajov, ktoré po-
skytne Union poisťovni, a.s. počas trvania zmluv-
ného vzťahu a súčasne vyhlasuje, že je
splnomocnený všetkými osobami uvedenými
v zmluve o obstaraní zájazdu na uvedenie ich
osobných údajov do zmluvy a na udelenie súhlasu
na ich použitie na účel vykonávania poisťovacej
činnosti podľa zákona č. 95/2002 Z.z. vrátane sprí-
stupnenia údajov subjektom so sídlom v cudzine
za podmienok podľa § 23 zákona č. 428/2002 Z.z.
a za podmienky, že zahraničné subjekty sú
v zmluvnom vzťahu s Union poisťovňou, a.s., na
výkon zaisťovacej činnosti, asistenčnej služby
a ďalej vykonávanie marketingovej činnosti súvi-
siacej s poisťovacou činnosťou, vykonávanou
priamo Union poisťovňou, a.s. alebo jej zmluvnými
partnermi v prospech Union poisťovne, a.s. Súhlas
je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek
písomne odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky.

IX. Povinné zmluvné poistenie CK SUN TRAVEL
Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. má
v zmysle § 9 až 11 zákona č. 281/2001 Z.z.  uzat-
vorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre
prípad úpadku č. 11-63510 u poisťovacej spoloč-
nosti UNION a.s. na sumu 42.000 €. Na základe
toho objednávateľovi vzniká právo na poistné
plnenie, ak CK z dôvodu úpadku neposkytne ob-
jednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí
do SR, ak je doprava súčasťou zájazdu, ak nevráti

objednávateľovi zaplatený preddavok, ak sa zá-
jazd neuskutočnil, a ak nevráti objednávateľovi
rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou
čiastočne poskytnutého zájazdu, ak sa zájazd
uskutočnil sčasti. Povinné zmluvné poistenie je
zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú pu-
blikované v katalógu CK SUN TRAVEL s.r.o. na rok
2018. Doklad o poistení dostane každý objedná-
vateľ - klient, ktorý uzavrie zmluvu o zájazde s ces-
tovnou kanceláriou SUN TRAVEL s.r.o.. 

X. Cestovné doklady
Cestovné doklady si objednávateľ obstará sám a zod-
povedá za ich správnosť a úplnosť. Pri zájazdoch do
krajín s vízovou povinnosťou nie je v cene zájazdu
zahrnutý poplatok za vybavenie víz, ak to nie je
v zmluve dohodnuté. Ak víza do krajín s vízovou po-
vinnosťou obstaráva CK, musí objednávateľ v ter-
míne stanovenom CK predložiť požadované doklady
potrebné na ich vybavenie. V opačnom prípade CK
nezodpovedá za včasné vybavenie víza. Objednáva-
teľ - cudzozemec, ak sa na neho vzťahuje vízová po-
vinnosť navštívenej krajiny, si víza obstará sám.

XI. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na
zájazdoch cestovnej kancelárie SUN TRAVEL s.r.o.
sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch, pod-
mienkach podnikania cestovných kancelárií
a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. v znení zá-
kona č. 186/2006 Z.z. a v zmysle zmeny a do-
plnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov. V ostatnom platia v plnom rozsahu
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu
a cenníku SUN TRAVEL s.r.o. zodpovedajú infor-
máciám známym k 1.11. 2017 a SUN TRAVEL
s.r.o. si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzat-
vorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
Všeobecné zmluvné podmienky platia vždy do
vydania nových Všeobecných zmluvných pod-
mienok a platnosti nových Zákonov resp. Naria-
dení, ktorých účinnosť nastane v priebehu roka
2018. Aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky
budú vždy uverejnené na www.suntravel.sk. Ob-
jednávateľ potvrdzuje, podpisom zmluvy o ob-
staraní zájazdu svoj súhlas s tým, aby SUN
TRAVEL s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje
uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, pobytu
a služieb vrátane rodného čísla za účelom ponú-
kania služieb poskytovaných a sprostredkova-
ných SUN TRAVEL s.r.o. a pre akvizičnú činnosť
v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Objednávateľ zároveň prehla-
suje, že je splnomocnený podpisom zmluvy o ob-
staraní zájazdu udeliť súhlas aj na spracovanie
osobných údajov všetkých osôb uvedených
v zmluve o obstaraní zájazdu. Poskytované údaje
môžu byť sprístupnené iba zamestnancom SUN
TRAVEL s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené
služby zabezpečované SUN TRAVEL s.r.o. ponúkať
a poskytovať. V prípade cezhraničného prenosu
osobných údajov do tretích krajín je poskytovanie
osobných údajov obmezené na obdobie po-
trebné na plnenie Zmluvy a vysporiadania záväz-
kov z nej plynúcich.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE SUN TRAVEL S.R.O.
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