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MESSAPIA HOTEL & RESORT, PUGLIA, TALIANSKO 
Dostupné termíny : 28.05. - 04.06. 
Typ izby : 2 spálňe - 6 lôžok

Oficiálna cena (booking.com) - 995 Eur                     Naša cena - 119 Eur                   Bonus week - 229 Eur 

Messapia Hotel & Resort je 4-hviezdičkový hotelový komplex, ktorý sa nachádza len 800 metrov od 
mora v panoramatickej polohe. Je postavený v štýle, ktorý dokonale súladi s jeho úžasním prírodním 
prostredím a ponúka výhľad na krásnu oblasť Santa Maria di Leuca. V tejto oblasti je veľa toho čo sa 

dá vidieť a robiť. Región bol obývaný ľuďmi po tisícročia, dôkazy o tom možno vidieť v rôznych 
jaskyniach nachádzajúcich sa pozdĺž pobrežia západne od Levante.

FOREST HILLS, COSTA DEL SOL, ŠPANIELSKO 
Dostupné termíny : 29.05. - 05.06.  
Typ izby : 1 spálňa - 4 lôžka 

Oficiálna cena - 580 Eur                                    Naša cena - 119 Eur                            Bonus week - 424 Eur 

Ak hľadáte rezort s nádherným výhľadom a zaručeným oddychom, toto je to pravé miesto! 
Dovolenkové apartmány v Seasons at Forest Hills v Španielsku sú priestranné, svetlé a vzdušné s 
vlastným balkónom s krásnym výhľadom. Apartmány sú umiestnené na vrchole pohoria Sierra de 

Rhonda ako hrad z rozprávky. Z rezortu sa naskytá bezkonkurenčný výhľad na hory na severe, 
Stredozemné more, Gibraltár a severoafrické kopce na juhu. Na najbližšej piesočnatej pláži (4 km) 

nájdete plážové bary s ponukou nápojov a ľahkých jedál.

Country Club Abbazia, obklopený krajinou a malebnými dedinami, ponúka relaxačné útočisko pre páry 
aj rodiny. Okrem reštaurácie ktorá servíruje medzinárodné špeciality sa na mieste nachádza bazén, 
sauna a kúpele. Okolitý región Orseg je známy rybolovom v prírodných a umelých jazerách, ponúka 

wellness zážitky v termálnych kúpeľoch a prameňoch, turistiku, cyklistiku a jazdu na koni.

ABBAZIA COUNTRY CLUB, MAĎARSKO 
Dostupné termíny : 21.05. - 28.05. / 28.05. - 04.06. / 04.06. - 11.06. / 18.06. - 11.06. / 18.06. - 25.06. /  
25.06. - 02.07. / 07.07. - 09.07. / 09.07. - 16.07. / 16.07. - 23.07. / 23.07. - 30.07. / 30.07. - 06.08. /  
06.08. - 13.08. / 13.08. - 20.08. / 20.08. - 27.08. / 27.08. - 03.09. 
Typ izby : štúdio - 2 lôžka 

Oficiálna cena (booking.com) - 610 Eur                    Naša cena - 119 Eur               Bonus week - 266 - 387 Eur

http://booking.com
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CLUB LAS VISTAS, LANZAROTE 
Dostupné termíny : 04.08. - 11.08. 
Typ izby : 2 spálne - 6 lôžok                          

Oficiálna cena (booking.com) - 700 Eur                      Naša cena - 119 Eur                 Bonus week - 412 Eur  

Dovolenkové apartmány v Club Las Vistas v Puerto del Carmen na Lanzarote majú vynikajúcu polohu. 
Apartmány sú pohodlné a dobre vybavené s oddelenou spálňou, obývacou izbou, kuchynským kútom 
s mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a štyrmi elektrickými varnými doskami a plne vybavenu 

kúpeľňu s vaňou. Club las Vistas má bar/reštauráciu s týždennou živou hudbou, vonkajší bazén a 
detský bazén obklopený terasou. Apartmány sa nachádzajú len 500 metrov od pláže na vyvýšenom 

mieste s výhľadom na Puerto del Carmen.

Dovolenkové apartmány Regency Club Tenerife v Los Cristianos na Tenerife majú ideálnu polohu na 
objavovanie Los Cristianos, kde sa nachádza jemná pláž z tmavého piesku okolo chránenej zátoky a 

neďaleký prístav ktorý je skvelým miestom na výlety loďou. Staré mesto Los Cristianos sa môže 
pochváliť množstvom obchodov a bazárov. Pre tých energickejších je v blízkosti rezort Playa de las 

Americas kdee na Vás čaká bohatá ponuka hudobných klubov, barov a diskoték. 
 Na miese je k dispozícii vonkajší bazén, bar pri bazéne, požičovňa áut a recepcia.

THE REGENCY CLUB TENERIFE, TENERIFE 
Dostupné termíny : 07.05. - 14.05. 
Typ izby : 1 spálňa - 4 lôžka 

Oficiálna cena (booking.com) - 520 Eur                        Naša cena - 119 Eur                   Bonus week - 399 Eur

CLUB EL MARQUES, TENERIFE  
Dostupné termíny : 02.08. - 09.08. / 09.08. - 16.08. 
Typ izby : 1 spálňa - 4 lôžka 

Oficiálna cena (booking.com) - 850 Eur                    Naša cena - 119 Eur              Bonus week - 533 - 594 Eur      

Dovolenkové apartmány v El Marques v Los Gigantes na Tenerife sa nachádzajú na juhozápadnom 
pobreží Tenerife v slnečnej zátoke, len desať minút chôdze do kopca od obľúbeného Los Gigantes. 

Stredisko má čaro a atmosféru tradičnej španielskej dediny. Apartmány sú vkusne zariadené a kvalitne 
vybavené všetkým, čo by ste mohli potrebovať, od hrncov až po práčku a satelitnú televíziu. Väčšina z 

nich má balkón, z ktorého môžete sledovať nádherné západy slnka nad neďalekým ostrovom La 
Gomera.
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