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KARMA LAKE OF MENTEITH, ŠKÓTSKO 
Dostupné termíny : 14.04. - 21.04. / 21.04. - 28.04. 
Typ izby : Hotelová izba - 2 lôžka                        

Oficiálna cena (booking.com) - 1342 Eur                                                              Bonus week - 490 Eur 

Do hotela sa z Glasgowa alebo Edinburghu dostanete hodinovou jazdou naprieč krásnou škótskou 
krajinou. Hotel je situovaný na brehu jazera, ktoré sa pred vami bude rozprestierať po príchode do obce 

Port of Menteith. Sídlom hotela je rozšírená fara z 19. storočia s krásnym interiérom. Harmóniu tohto 
hotela s jeho nádherným okolím podporuje využívanie miestnych zdrojov dreva a kameňa v kombinácii 
s tlmenými farebnými tónmi. Môžete tu ochutnať nápadité pokrmy pripravené z miestnych a škótskych 

sezónnych ingrediencií.  

GOLF HOTEL COSTALUNGA, ALTO ADIGE, JUŽNÉ TIROLSKO, SEVERNÉ TALIANSKO  
Dostupné termíny : 15.04. - 22.04. 
Typ izby : 1 spálňový apartmán - 5 lôžok                     

Oficiálna cena  - 1100 Eur                                                                           Výmenný týždeň - 119 Eur 

Tento rezort, ktorý sa nachádza na priesmyku Passo Costalunga (1800 m) a bol pôvodne postavený na 
konci 19. storočia, bol kompletne zrekonštruovaný. Pýši sa modernými a pohodlnými apartmánmi a 
zároveň je zariadený v tradičnom tirolskom štýle. Spolu s kúpeľmi a wellnesom má tento hostinec 

kasíno, fitnescentrum a herňu. Vigo di Fassa sa nachádza v nádhernej lyžiarskej oblasti s viac ako 13 
km zjazdoviek ľahko dosiahnuteľných lanovkou z Vigo di Fassa alebo sedačkovou lanovkou z Pera di 

Fassa. Stredisko má výbornú polohu pre zimné športy s dostatkom vlekov. V lete sa môžete prechádzať 
či bicyklovať po horách a lesoch alebo si zahrať golf v Carezza neďaleko od ubytovania.

KARMA SALFORD HALL, AVON, ANGLICKO  
Dostupné termíny : 14.04. - 21.04. / 19.05. - 26.05. / 26.05. - 02.06. / 02.06. - 09.06. / 09.06. - 16.06. / 
16.06. - 23.06. / 30.06. - 07.07. 
Typ izby : Hotelová izba - 2 lôžka                      

Oficiálna cena (booking.com) - 2568 Eur                                                      Bonus week - 438 - 484 Eur


Karma Salford Hall je historická vidiecka rezidencia stará 700 rokov, ktorá sa nachádza v srdci anglického 
Cotswolds. Karma Salford Hall, ktorá sa nachádza v blízkosti historických miest Stratford Upon Avon – 

rodiska Shakespeara a kúpeľov Leamington – známych svojou architektúrou Regency a nákupnými 
možnosťami, ponúka typicky anglický zážitok na ktorý budete ešte dlho spomínať.

KARMA BORGO DI COLLEOLI, TOSKÁNSKO, TALIANSKO  
Dostupné termíny : 01.04. - 08.04.  
Typ izby : 1 spálňový apartmán - 4 lôžka                   

Oficiálna cena (booking.com) - 939 Eur                                                          Bonus week - 469 Eur


Karma Borgo di Colleoli, sa nachádza v srdci Toskánskeho vidieka a je na rovnako vzdialené od 
nádhernej Florencie a historickéj Pisy a jej šikmej veže. Karma Borgo di Colleoli je rozľahlý historický 
kaštieľ, ktorý dostal nový život ako elegantné a luxusné 5 hviezdičkové stredisko. Najlepšie turistické 

destinácie Toskánska vrátane Sieny, San Gimignana, Volterry, Pisy a Florencie sú v dojazdovej 
vzdialenosti. Rezort Borgo Colleoli je výlučne peším miestom. Poskytuje bezplatné parkovisko a golfové 

vozíky, aby ste sa mohli presúvať po pozemku. 
Video o hoteli - https://youtu.be/R6JKl-YVVpA 

RESIDENCE VERDE MARE, SARDÍNIA 
Dostupné termíny : 06.05. - 13.05. / 13.05. - 20.05. / 27.05. - 03.06. / 03.06. - 10.06. /10.06. - 17.06. / 
01.07. - 08.07. / 29.07. - 05.08 
Typ izby : 1 spálňový apartmán - 4 lôžka

Oficiálna cena (booking.com) - 950 Eur                                                    Bonus week - 239 - 649 Eur


Rezidencia ponúka krásny bazén s oddeleným detským bazénom. Súčasťou ubytovania je 1/2/3 izbový 
apartmán s čiastočne vybavenou kuchyňou. Rezidencia Green Sea sa nachádza na východnom pobreží 

Sardínie a je ideálna pre pokojnú dovolenku. Môžete sa tu poprechádzať po pláži, relaxovať ponorení 
do ticha alebo preskúmať ostrov, prípadne si urobiť výlet historickým zeleným parným vlakom.Hostia 

môžu navštíviť atrakcie ako Loceri s múzeom "Sa domo de s olia".
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