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CALA BLANCA BY DIAMOND RESORTS, GRAN CANARIA, KANÁRSKE OSTROVY 
Dostupné termíny : 28.05. - 04.06. 
Typ izby : 1 spálňa - 4 lôžka

Oficiálna cena (booking.com) - 660 Eur                     Naša cena - 119 Eur                 Bonus week - 439 Eur 

Dovolenkové apartmány vyššej kategórie v Diamond Resorts Cala Blanca na ostrove Gran Canaria 
majú výhľad na pláž Taurito Bay a hory. Cala Blanca je štýlový rezort v elegantnej a vyhľadávanej 

dovolenkovej lokalite. Okolo výbežku je malebná rybárska dedina a prístav Puerto de Mogan. Pláž 
Playa Taurito s čiernym pieskom je ideálnym miestom na strávenie jedinečných chvíľ. 

Všetky apartmány sú vkusne zariadené s plne vybavenou kuchyňou.

HOLLYWOOD MIRAGE, TENERIFE, KANÁRSKE OSTROVY 
Dostupné termíny : 27.05. - 03.06.  
Typ izby : štúdio - 4 lôžka 

Oficiálna cena (destinia.com) - 570 Eur                      Naša cena - 119 Eur                  Bonus week - 329 Eur 

Luxusné apartmány Hollywood Mirage majú veľmi vysoký štandard, všetky majú vkusnú výzdobu, 
klimatizáciu, satelitnú televíziu a dobre vybavenú kuchyňu. Štýlové apartmány sú doplnené luxusnými 
mramorovými kúpeľňami, niektoré aj s vírivkou. Apartmány sa nachádzajú nad mestom Los Cristianos 
na juhu ostrova a pýšia sa celoročne slnečným podnebím v pokojním prostredím. V okolí sa nachádza 

množstvo obchodov, barov a kaviarní.  
Z aparmánového komplexu je jednoduchý prístup na piesočnatú pláž.

Krásne dovolenkové apartmány v Regency Club na Tenerife sa nachádzajú len 15 minút od Playa de 
las Americas a všetkých jej obchodov, pláží a zábavy. Rezort má vyvýšenú polohu s výhľadom na 

Urbanizacion Torviscas a more, čo poskytuje ideálny štart na objavovanie krásneho ostrova Tenerife. V 
blízkosti sa nachádzajú dva supermarkety, niekoľko výborných reštaurácií a barov a nákupné centrum 

Gran Sur. Do vzdialnosti piatich až desiatich minút chôdze nájdete vodný park kde sa koná delfínia 
šou, nachádzajú sa tam aj tobogány a mnoho iného.

THE REGENCY CLUB, TENERIFE, KANÁRSKE OSTROVY  
Dostupné termíny : 27.05. - 03.06 
Typ izby : 1 spálňa - 4 lôžka 

Oficiálna cena (booking.com) - 800 Eur                       Naša cena - 119 Eur                    Bonus week - 339 Eur

http://booking.com
http://booking.com


ARIE LAGOON, NEGOMBO, SRI LANKA  
Dostupné termíny : 03.06. - 10.06. 
Typ izby : 1 spálňa - 2+2 lôžka                          

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

Arie Lagoon je pripravená vziať vás na nezabudnuteľné dovolenkové dobrodružstvo. Hotel sa 
nachádza uprostred pôvabnej rybárskej dedinky Thalahena a ľahko sa z neho dostanete na 

medzinárodné letisko Bandaranaike a do Colomba, obchodného hlavného mesta krajiny.  
Arie Lagoon má strategickú polohu oproti smaragdovým vodám lagúny Negombo a zároveň ponúka 
ľahký prístup k lesknúcemu sa Indickému oceánu. Negomo je skromná dedinka známa svojimi bielymi 

piesočnatými plážami a kryštálovo čistou vodou.

ABSOLUTE TWIN SANDS RESORT & SPA PATONG BEACH, PHUKET, THAJSKO  
Dostupné termíny : 04.06. - 11.06. / 11.06. - 18.06. / 18.06. - 25.06. / 25.06. - 02.07. / 02.07. - 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 : 1 spálňa - 4 lôžka 

Oficiálna cena (booking.com) - 360 Eur                                             Naša cena - 119 Eur              

Absolute Twin Sands Resort and Spa je úžasný rezort s panoramatickým výhľadom na oceán, 
modernými apartmánmi a päťhviezdičkovými službami, to všetko vo veľkolepom prostredí len pár 

minút od Patongu na krásnom ostrove Phuket. Pohodlné a elegantné dovolenkové miesto
 sa nachádza medzi dvoma dokonalými plážami s bielym pieskom. Každá z izieb ponúka úchvatný 

výhľad na Andamanské more a spája to najlepšie zo súčasného dizajnu a architektúry vďaka čomu je 
docielený nezabudnuteľný pocit z pobytu. 

Dobre vybavené dovolenkové apartmány v Es Pueto na Ibize sú vyššie postavené s nádherným 
výhľadom na prístav. Apartmány sú len kúsok od Santa Eulalia. Priestranné, vkusne zariadené 

apartmány rezortu sú dobre vybavené a väčšina z nich má výhľad na Stredozemné more. Všetky 
apartmány majú dve kúpeľne. Es Pueto má vlastnú reštauráciu, posilňovňu, saunu, vonkajší bazén, 

jacuzzi, stolný tenis a šípky.

ES PUETO, IBIZA, ŠPANIELSKO 
Dostupné termíny : 07.05. - 14.05. 
Typ izby : 2 spálne - 6 lôžok 

Oficiálna cena - 580 Eur                                Naša cena - 119 Eur                                Bonus week - 309 Eur
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