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SME TU PRE VÁS
Pobočky CK FIFO

Nové Zámky

Björnsonova 2
035/ 640 40 44

e-mail: fifonz@fifo.sk

Trnava

Hviezdoslavova 1
033/ 551 14 54

e-mail: fifott@fifo.sk

Košice

Alžbetina 29
055/ 625 00 29

e-mail: fifoke@fifo.sk

Piešťany

Teplická 43
033/ 762 86 95

e-mail: fifopy@fifo.sk

Banská Bystrica

Horná 12
048/ 415 43 92

e-mail: fifobb@fifo.sk

Bratislava

Krížna 11
02/ 526 353 64

e-mail: fifoba@fifo.sk

CALL CENTRUM 0908 104 103

WWW.FIFO.SK
Podrobné informácie o aktuálnych akciách, zľavách a novinkách
nájdete na našej webstránke www.fifo.sk

a u viac ako 500 cestovných agentúr po celom Slovensku

LIVE CHAT
Využite služby Live chat komunikácie. Chat sa Vám zobrazí ako 
červená ikonka v pravom dolnom rohu webstránky.

FIFO newsletter
Akcie, zľavy a novinky priamo do Vašej e-mailovej schránky.
zaregistrujte sa do newslettru na www.fifo.sk/newsletter
alebo oskenujte QR kód a už Vám žiadna ponuka neujde.

SKUTOČNÝ ONLINE PREDAJ ZÁJAZDOV
Jednoducho a rýchlo do 7 minút - toľko trvá rezervácia a platba 
zájazdu online na našej webstránke. Vyskúšajte.

Informácie uvedené v tomto katalógu vrátane popisov ubytovacích zariadení sú aktuálne k dátumu tlače katalógu, t. j. 04.11.2021. 
Cenové rozpätie uvedené pri jednotlivých kapacitách je len orientačné. Celkové ceny vrátane cestovného poistenia si jednoducho vypočítate 

na www.fifo.sk alebo u svojho predajcu.

Zájazdy z tohto katalógu predáva CK FIFO v sieti vlastných predajných miest (pobočiek) alebo prostredníctvom viac ako 500 zmluvných 
predajcov na území celého Slovenska. U všetkých predajcov sa predaj uskutočňuje za rovnaké ceny a za rovnakých podmienok.

CK FIFO Piešťany, Teplická 43, P. O. Box B-26, 921 16 Piešťany, tel.: 033/ 774 00 71-2 alebo www.fifo.sk
Cestovná kancelária FIFO s r. o., Teplická 43, 921 01 Piešťany, IČO 31443770, IČ DPH SK2020388513, Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro. Vložka číslo 3239/T. Použité foto: Istockphoto, Shutterstock a archív FIFO.

2



SME TU PRE VÁS
Pobočky CK FIFO

Nové Zámky

Björnsonova 2
035/ 640 40 44

e-mail: fifonz@fifo.sk

Trnava

Hviezdoslavova 1
033/ 551 14 54

e-mail: fifott@fifo.sk

Košice

Alžbetina 29
055/ 625 00 29

e-mail: fifoke@fifo.sk

Piešťany

Teplická 43
033/ 762 86 95

e-mail: fifopy@fifo.sk

Banská Bystrica

Horná 12
048/ 415 43 92

e-mail: fifobb@fifo.sk

Bratislava

Krížna 11
02/ 526 353 64

e-mail: fifoba@fifo.sk

CALL CENTRUM 0908 104 103

WWW.FIFO.SK
Podrobné informácie o aktuálnych akciách, zľavách a novinkách
nájdete na našej webstránke www.fifo.sk

a u viac ako 500 cestovných agentúr po celom Slovensku

LIVE CHAT
Využite služby Live chat komunikácie. Chat sa Vám zobrazí ako
červená ikonka v pravom dolnom rohu webstránky.

FIFO newsletter
Akcie, zľavy a novinky priamo do Vašej e-mailovej schránky.
zaregistrujte sa do newslettru na www.fifo.sk/newsletter
alebo oskenujte QR kód a už Vám žiadna ponuka neujde.

SKUTOČNÝ ONLINE PREDAJ ZÁJAZDOV
Jednoducho a rýchlo do 7 minút - toľko trvá rezervácia a platba
zájazdu online na našej webstránke. Vyskúšajte.

Informácie uvedené v tomto katalógu vrátane popisov ubytovacích zariadení sú aktuálne k dátumu tlače katalógu, t. j. 04.11.2021. 
Cenové rozpätie uvedené pri jednotlivých kapacitách je len orientačné. Celkové ceny vrátane cestovného poistenia si jednoducho vypočítate 

na www.fifo.sk alebo u svojho predajcu.

Zájazdy z tohto katalógu predáva CK FIFO v sieti vlastných predajných miest (pobočiek) alebo prostredníctvom viac ako 500 zmluvných 
predajcov na území celého Slovenska. U všetkých predajcov sa predaj uskutočňuje za rovnaké ceny a za rovnakých podmienok.

CK FIFO Piešťany, Teplická 43, P. O. Box B-26, 921 16 Piešťany, tel.: 033/ 774 00 71-2 alebo www.fifo.sk
Cestovná kancelária FIFO s r. o., Teplická 43, 921 01 Piešťany, IČO 31443770, IČ DPH SK2020388513, Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro. Vložka číslo 3239/T. Použité foto: Istockphoto, Shutterstock a archív FIFO.

LETO 2022

V POHODE

ZÁŽITKY

Štýlové hotely určené 
len pre dospelých alebo 

zamerané na deti, akvaparky, 
animačné programy, zaujímavé 
fakultatívne výlety, netradičné 

vodné športy a oveľa viac.

CHORVÁTSKO NA MIERU

Nástup každý deň a rôzna dĺžka 
pobytu? = žiadny problém.
Na www.fifo.sk podľa Vami

zvoleného dňa nástupu
a dĺžky pobytu vypočítate hneď 

aktuálnu cenu.

FIFO Moja DOVOLENKA

Naša rozšírená delegátska
online služba - staráme sa o Vás 

počas celej dovolenky.
Online delegátsky servis

sme pre Vás spustili
ako prví na Slovensku.

DOPRAVA

Zájazdy leteckou dopravou,
autobusovou dopravou
s nástupnými miestami

po celom Slovensku
aj individuálnou dopravou.

UBYTOVANIE
Obľúbené

3*, 4* a 5* hotely, penzióny,
apartmány a štúdiá overené

a výborne ohodnotené
priamo našimi klientami.

Pre náročných je určená ponuka 
FIFO Excellent.

STRAVOVANIE
Vybrať si môžete ubytovanie

s all inclusive, polpenziou, 
raňajkami či s individuálnou 
prípravou stravy. Bezlepková 

a špeciálna strava
vo vybraných hoteloch 

na vyžiadanie.

KUMULÁCIA ZLIAV A VÝHOD

Všetky zľavy, výhody a akcie
pre dospelých aj pre deti

môžete využiť naraz.
U nás sa zľavy aj výhody 

kumulujú.

FIFO DNA

Úcta k človeku
Spoľahlivé produkty

Starostlivosť o klienta
–––

Záruka Vašej pohody

VERNÝ KLIENT

Staňte sa naším verným 
klientom.

Výhody vernostného
programu nájdete na

www.fifo.sk/verny-klient.

Pripravili sme pre Vás perfektný mix kvalitných služieb za atraktívne ceny:
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Balík výhod POHODA

DIEŤA POBYT ZDARMA!

U NÁS SA ZĽAVY KUMULUJÚ!

S balíkom výhod POHODA
máte možnosť

doplatiť zájazd IBA 45 DNÍ
pred odchodom 

na dovolenku.

NESKORŠÍ DOPLATOK

Pri kúpe zájazdu 
do 31.01. stačí, ak uhradíte 

naozaj nízku zálohu 
LEN 50 €.

NÍZKA ZÁLOHA

Až do 15.04. môžete 
zrušiť zájazd 
ZDARMA. 

Zálohu Vám 
hneď VRÁTIME.

BEZ STORNOPOPLATKU

Balík výhod
Rezervujte si zájazd do 31.01.2022.

Spolu s atraktívnymi FIRST MOMENT zľavami získate aj balík výhod POHODA.

Podrobné informácie o FIRST MOMENT ponuke a akciovom balíku POHODA
nájdete na www.fifo.sk alebo u svojho predajcu.

letenka za mimoriadne výhodnú cenu len 19 -79 €

DOSPELÝ ZĽAVA AŽ 30%DIEŤA POBYT ZDARMA

Ubytovanie a stravovanie pre prvé dieťa na prístelke až do 15 rokov vo vybraných zariadeniach ZDARMA.
Dieťa platí len mimoriadne výhodnú cenu detskej letenky, servisné poplatky a palivový príplatok. 

KUMULÁCIA ZLIAV = DIEŤA POBYT ZDARMA a zároveň ZĽAVA AŽ DO 30 % PRE DOSPELÝCH

Pri akcii „DIEŤA POBYT ZDARMA“ majú osoby na základnom lôžku ZÁROVEŇ nárok až na 30%-nú ZĽAVU
do 31.01.2022. Akcia platí na vybrané produkty označené v katalógu.

Vek dieťaťa pre uplatnenie zľavy sa určuje podľa príslušného ubytovacieho zariadenia. Zľava „Dieťa pobyt zdarma“ neplatí 
celoplošne. Môže sa uplatňovať na vybrané produkty a vybrané termíny a akcia sa môže ukončiť aj predčasne.

STRAVOVANIEUBYTOVANIE

ZDARMA

letenka za mimoriadne výhodnú cenu len 19 -79 €
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FIRST MOMENT
POHODA

DIEŤA POBYT ZDARMADIEŤA POBYT ZDARMA

ZĽAVY AŽ30%

BALÍK VÝHOD POHODA

ZĽAVY AŽ
Rezervujte si

dovolenku

v pohode

len za 50 €

BEZ STORNOPOPLATKU
AŽ DO

15.04.2022

DOPLATOK
IBA 45 DNÍ

PRED ODCHODOM

ZÁLOHA LEN

50€
u nás sa zľavy aj výhody kumulujú

Zľavy FIRST MOMENT AKCIE POHODA sa uplatňujú z ceny osoby na základnom lôžku, resp. na celý apartmán alebo štúdio. Zľavy neplatia celoplošne. 
Môžu sa uplatňovať na vybrané produkty a vybrané termíny a akcia sa môže ukončiť aj predčasne. Na zájazdy uvedené 
v tomto katalógu a na internetovej stránke www.� fo.sk sa uplatňujú tzv. „aktuálne ceny dňa“.

Záloha sa platí za každú platiacu osobu. Platiacou osobou je osoba, ktorá zaplatí akúkoľvek sumu 
okrem cestovného poistenia. Záloha 50 € sa vzťahuje na zájazdy leteckou a autobusovou dopravou 
a hotelové ubytovanie individuálnou dopravou. Záloha za štúdio alebo apartmán individuálnou 
dopravou je vo výške 150 €/ štúdio, resp. apartmán.
Pravidlá akcie “Dieťa pobyt zdarma” sú uvedené na webstránke www.fifo.sk
V prípade zakúpenia zájazdu bez cestovného poistenia sa aktuálne platná zľava na zájazd zníži o 2%.

BALÍK VÝHOD POHODA
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hotel Lonicera World*****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Lonicera World je súčasťou hotelového 
komplexu Lonicera World Resort & Spa. Viacero 
hotelových budov je umiestnených v zelenej zá-
hrade. Tam sa nachádzajú aj dva bazénové kom-
plexy, tobogany, priestor pre cvičenie v  prírode, 
veľké kvalitné kryté detské ihrisko, animačné 
centrum a  hotelový aquapark. Rozľahlý komplex 
leží priamo pri pláži v  stredisku Avsallar, ktoré je 
známe ako jedno z najkrajších na južnom pobreží 
Tureckej riviéry.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum (Alanya) 20 km
• nákupné možnosti 20 m
• letisko 100 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek (niektoré izby poschodová posteľ)
• rodinné izby FAM pre 4 osoby (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• klimatizácia, minichladnička
• telefón, TV/SAT, rádio, WiFi (zdarma)
• trezor (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia
• WiFi (zdarma)

• 2 hlavné reštaurácie
• 2 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• bary: Lobby bar, Aspera bar, Sunset bar, 

Olympic bar, Vitamin bar, cukráreň a i.
• 4 vonkajšie bazény, detské bazény
• aquapark s toboganmi (zdarma)
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 

(zdarma)
• sauna, parná sauna a vírivka (zdarma)
• masáže a peeling tela (za poplatok)
• posilňovňa (vstup od 16 r.)
• futbalové ihrisko, basketbalové a volejbalové 

ihriská, detské ihrisko
• stolný tenis (zdarma), šípky, biliard (za poplatok)
• kaderníctvo
• obchodíky so suvenírmi
• práčovňa a čistiareň (za poplatok)
Pláž
• užšia, piesočnatá hotelová pláž ocenená 

„Modrou vlajkou“
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 

na pláži (zdarma)
Šport a zábava
• denné a večerné animácie pre deti a dospelých
• miniklub pre deti 4-12 rokov
• tenisové kurty s osvetlením (za poplatok), bez 

osvetlenia (zdarma)
• aerobik, bedminton
• diskotéka (za poplatok)

• plážový volejbal, stolný tenis, basketbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 2 hod.
FIFO mienka
Hotelový komplex ponúka naozaj komplexné 
služby. Každý si nájde svoje miesto, aj ten kto 
chce byť mimo ruchu veľkej animácie. Okrem ba-
zéna s  animáciou je tu aj tzv. „pokojový“ bazén. 
Prekvapí tiež bar s  názvom „Svet ovocia“, kde si 
sami môžete odšťaviť čerstvé ovocie a  zeleninu. 
Súčasťou ceny je aj nový hotelový aquapark. 
Ideálne miesto pre strávenie skvelej dovolenky.

zľava až 35% od 279 € - do 599 €

Základná cena: 563 € - 856 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.
Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,4/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• väčší rezort priamo pri piesočnatej pláži
• hotelový aquapark v cene
• denné večerné aj detské animácie
• plážový servis v cene

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

BESTSELLER

EXKLUZÍVNE U NÁS

AQUAPARK

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

 DIEŤA DO 14 R. ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových stolov
• miestne, a tiež vybrané značkové alkoholické 

a nealkoholické nápoje (10.00 - 02.30)
• dopoludňajšie, popoludňajšie a nočné občer-

stvenie, vitamin bar, cukráreň, zmrzlina
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 

zdarma
• hotelový aquapark zdarma (10.30 - 17.00)

First moment zľava až 35% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-lonicera-world/
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hotel Lonicera Resort*****superior

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Luxusný hotel Lonicera Resort je súčasťou hote-
lového komplexu Lonicera World Resort & Spa. Je 
to ubytovacia kapacita s  najvyšším štandardom 
a  moderným vybavením v  krásnom areáli plnom 
zelene a  atrakcií. Dva bazénové komplexy, tobo-
gany, priestor pre cvičenie v prírode, veľké kvalitné 
kryté detské ihrisko, animačné centrum a hotelový 
aquapark. Rozľahlý komplex leží priamo pri pláži 
v stredisku Avsallar, ktoré je známe ako jedno z naj-
krajších na južnom pobreží Tureckej riviéry.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum (Alanya) 20 km
• nákupné možnosti  20 m
• letisko 100 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej  alebo dvoch 

prísteliek
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• rodinné izby FAM pre 4-5 osôb (za príplatok)
• klimatizácia, minichladnička
• telefón, TV/SAT, rádio, WiFi (zdarma)
• trezor (za poplatok)
• rýchlovarná kanvica
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia
• WiFi (zdarma)

• 2 hlavné reštaurácie
• 2 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• bary: Lobby bar, Aspena bar, Sunset bar, 

Olympic bar, Vitamin bar, cukráreň a i.
• 4 vonkajšie bazény, detské bazény
• aquapark s toboganmi (zdarma)
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne (zdarma)
• sauna, parná sauna a vírivka (zdarma)
• masáže a peeling tela (za poplatok)
• posilňovňa pre osoby od 16 rokov
• futbalové ihrisko, basketbalové a volejbalové 

ihriská
• detské ihrisko
• stolný tenis (zdarma), šípky, biliard (za poplatok)
• kaderníctvo
• obchodíky so suvenírmi
• práčovňa a čistiareň (za poplatok)
Pláž
• užšia, piesočnatá hotelová pláž ocenená 

„Modrou vlajkou“
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 

na pláži (zdarma)
Šport a zábava
• denné a večerné animácie pre deti a dospelých
• miniklub pre deti 4-12 rokov
• tenisové kurty s osvetlením (za poplatok), bez 

osvetlenia (zdarma)
• aerobik, bedminton
• diskotéka (za poplatok)
• plážový volejbal, stolný tenis, basketbal

• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 2 hod.
FIFO mienka
Moderný hotel Lonicera Resort ponúka luxusné 
ubytovanie a  skvelé služby. Užijete si rozľahlé 
bazény pre veľkých aj malých, výbornú kuchyňu 
a pocit absolútneho pohodlia. Každý si nájde svo-
je miesto, aj ten kto chce byť mimo ruchu veľkej 
animácie. Hotel ponúka hneď niekoľko špeciali-
tiek. Bar s názvom „Svet ovocia“, kde si sami mô-
žete odšťaviť čerstvé ovocie a zeleninu. Tiež veľké 
kryté detské ihrisko. Súčasťou ceny je aj nový ho-
telový aquapark. Mimoriadne obľúbený produkt 
exkluzívne v našej ponuke.

zľava až 35% od 319 € - do 659 €

Základná cena: 641 € - 941 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.
Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• kvalitné ubytovanie a veľký výber stravy
• všade čistota a milý personál
• hotelový aquapark v cene
• veľký rozsah animačného programu

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: *****

BESTSELLER

EXKLUZÍVNE U NÁS

AQUAPARK

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 14 R. ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových stolov
• miestne, a tiež vybrané značkové alkoholické 

a nealkoholické nápoje (10.00 - 02.30)
• dopoludňajšie, popoludňajšie a nočné občer-

stvenie, vitamin bar, cukráreň, zmrzlina
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 

zdarma
• hotelový aquapark zdarma (10.30 - 17.00)

First moment zľava až 35%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-lonicera-resort-spa/
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hotel Royal Dragon*****de luxe

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotelový komplex Royal Dragon postavený v štý-
le Ďalekého východu sa nachádza priamo pri 
pláži, v  oblasti Evrenseki, neďaleko historického 
mestečka Side.
Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum (Side) 7 km
• nákupné možnosti 10 m
• letisko 50 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s výhľadom do záhrady, 

možnosť jednej alebo dvoch prísteliek
• izby bočne alebo priamo orientované na 

morskú stranu (za príplatok)
• rodinné izby alebo suity (info v CK)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• TV/SAT, telefón
• WiFi (zdarma), minichladnička
• klimatizácia, trezor (zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• set na prípravu kávy a čaju
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• hlavná reštaurácia Dragon

• snack reštaurácia, bistro, cukráreň
• 4 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• 10 barov (aqua, beach, pool, bowling a i.)
• 3 vonkajšie a 3 detské bazény
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• aquapark a zábavný park
• Spa & Wellness Center
• posilňovňa, sauna, turecké kúpele (zdarma)
• masáže (za poplatok)
• kaderníctvo, kozmetika (za poplatok)
• prenájom automobilov (za poplatok)
• baby sitting (za poplatok)
Pláž
• vlastná piesočnatá pláž s drobnými kamienkami

s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá, slnečníky, plážové osušky (zdarma)
Šport a zábava
• denné a večerné animácie pre deti a dospelých
• miniklub pre deti (4-12 rokov)
• živá hudba (vybrané večery)
• The Stone sport complex (ihriská, tenisové 

kurty, vonkajšia posilňovňa a i.)
• stolný tenis, šípky, boccia
• aquagym, aerobic, plážový volejbal
• vodné športy na pláži, biliard, bowling, 

stolný futbal a iné hry v Game Center, škola 
tenisu, osvetlenie tenisových kurtov (všetko 
za poplatok)

Stravovanie
• ultra all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 70 min
FIFO mienka
Luxusný hotel, ktorý má veľa stálych hostí, čo 
svedčí o jeho kvalitných službách.

zľava až 34% od 799 € - do 999 €

Základná cena: 1211 € - 1514 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.
Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• skutočne výnimočné služby
• veľmi priateľský personál
• vlastný hotelový aquapark
• výborná poloha pri pláži

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

FIFO EXCELLENT

AQUAPARK

PRIAMO PRI PLÁŽI

PRE NÁROČNÝCH

DIEŤA DO 10 R. ZDRAMA

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• občerstvenie počas dňa (pizza, wafle, kebab, 

zákusky ovocie, káva)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, a tiež vybrané značkové nápoje (10.00 
- 07.00)

• nočné občerstvenie (00.00 - 07.00)
• detský bufet

First moment zľava až 34% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-royal-dragon/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Lonicera Premium*****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 39% od 299 € - do 669 €

Základná cena: 574 € - 1110 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.
Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,6/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• veľmi priateľský personál
• moderne zariadené izby
• nový a čistý hotel
• výborná animácia

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ****

EXKLUZÍVNE U NÁS

AQUAPARK

PRIAMO PRI PLÁŽI

ŠTÝLOVÉ UBYTOVANIE

Moderný hotel Lonicera Premium leží pri krásnej 
piesočnatej zátoke v  stredisku Avsallar. V  blízkom 
okolí je množstvo obchodov.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum (Alanya) 20 km
• nákupné možnosti  20 m
• letisko 100 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• dvojpriestorové premium suity pre dve osoby 

s vlastnou saunou a vírivkou (za príplatok)
• klimatizácia, minichladnička
• telefón, TV/SAT, rádio, WiFi (zdarma)
• trezor (za poplatok)
• set na prípravu kávy a čaju
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
Vybavenie hotela
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia

• 2 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• lobby bar, bar pri bazéne, plážový bar
• disco bar (vstup za poplatok)
• aquapark s toboganmi (zdarma)
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 

(zdarma)
• posilňovňa , sauna a parná sauna (zdarma)
• masáže a peeling tela (za poplatok)
• detské ihrisko
• stolný tenis (zdarma), šípky, biliard (za poplatok)
• práčovňa a čistiareň (za poplatok)
Pláž
• užšia, piesočnatá hotelová pláž ocenená 

„Modrou vlajkou“
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 

na pláži (zdarma)
Šport a zábava
• denné a večerné animácie
• tenisové kurty s osvetlením (za poplatok), bez 

osvetlenia (zdarma)
• aerobik, bedminton
• plážový volejbal, stolný tenis, basketbal

Stravovanie
• ultra all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 2 hod.
FIFO mienka
Nový hotel s  výbornou polohou pri piesočnatej 
pláži a  v  blízkosti zóny plnej obchodov. Zaujme 
najmodernejšími technológiami.

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových stolov
• miestne, a tiež vybrané značkové alkoholické 

a nealkoholické nápoje (10.00 - 02.30)
• dopoludňajšie, popoludňajšie a nočné občer-

stvenie, vitamin bar, cukráreň, zmrzlina
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 

zdarma
• tiež ďalšie ultra all inclusive služby v susednom 

komplexe Lonicera World Resort & Spa (50 m)

First moment zľava až 39%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-lonicera-premium/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Side Star Beach*****superior

hotel Side Star Park*****
TU
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8
dní

11
dní

12
dní

Bratislava
Košice

Piešťany

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel s  množstvom stálych klientov poskytuje 
veľmi dobré služby. Má výbornú  polohu priamo 
pri pláži, neďaleko historického centra Side a blíz-
ko obchodov.
Klienti oceňujú
• čistota celého areálu
• výborná kuchyňa
• ochotný a pohotový personál
• priamo pri pláži a plážový servis v cene
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum (Side) 1 km
• nákupné možnosti 50 m
• letisko 65 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• izby orientované na morskú stranu (za 

príplatok)
• rodinné izby pre 4 osoby (za príplatok)
• rodinné izby orientované na morskú stranu 

(info v CK)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• WiFi, klimatizácia a trezor (zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• TV/SAT, telefón
• minichladnička, kanvica
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou, WiFi
• hlavná reštaurácia, lobby bar, snack bar, bar pri 

bazéne
• 2 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• hlavný bazén, bazén pre deti, relaxačný bazén
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• sauna, turecké kúpele, posilňovňa (zdarma)

• obchodíky, detské ihrisko, výťah
Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
Šport a zábava
• denný a večerný animačný program pre deti aj 

dospelých
• miniclub (4-12 rokov), minidisco
• vodné športy na pláži (za poplatok)
• masáže (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

Hotel poskytuje spoľahlivé služby, pestrú paletu 
jedál a animačné programy pri bazéne. Nachádza 
sa v  atraktívnej časti pobrežia s  množstvom ob-
chodov, neďaleko historického mestečka Side.
Klienti oceňujú
• čistota a skvelý servis
• obrovský výber chutného jedla
• krásna piesočnatá pláž
• plážový servis v cene
Vzdialenosti
• pláž  190 m
• centrum (Side)  1 km
• nákupné možnosti  50 m
• letisko  65 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky

• jednolôžkové izby (za príplatok)
• rodinné izby s jednou miestnosťou - poschodo-

vá posteľ (za príplatok)
• rodinné izby s dvoma miestnosťami 

(za príplatok)
• klimatizácia (zdarma)
• WiFi, trezor (obe zdarma)
• TV/SAT, telefón
• minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou, WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• 2 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• bar pri bazéne, plážový bar, disco bar, piano bar

• bazén, detský bazén, 2 šmykľavky
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• terasa na opaľovanie
• detské ihrisko
• posilňovňa, sauna a turecké kúpele (zdarma)
• masáže (za poplatok)
Pláž
• vlastná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 

do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• all inclusive bar
Šport a zábava
• animačný program pre deti a dospelých
• miniklub (pre deti 4 - 12 rokov)
• stolný tenis, vodné pólo, aquaaerobic
• bowling, biliard (obe za poplatok)
• požičovňa bicyklov (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

zľava až 30% od 499 € – do 699 €

Základná cena: 713 € - 999 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa: povinné príplatky vo výške cca 228 €.

zľava až 30% od 529 € – do 719 €

Základná cena: 756 € - 1028 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa: povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,4/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

Hodnotenie klientov:  9,6/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

ALL INCLUSIVE BAR NA PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 15 R. ZDARMA

PRIAMO PRI PLÁŽI

PRE NÁROČNÝCH

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 24.00)
• zmrzlina (11.00 - 11.30 a 15.00 - 15.30)
• ľahké popoludňajšie občerstvenie, káva, čaj, 

sušienky (15.30 - 17.00)
• 1x večera v á la carte reštaurácii podľa dostup-

nosti (nutná rezervácia)

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 

(10.00 – 24.00)
• neskoré raňajky (10.00 - 11.00), popoludňajšie 

občerstvenie (13.00 - 15.00)
• cukráreň (10.00 - 17.00), zmrzlina (11.00 - 11.30, 

15.00 - 15.30)
• ležadlá a slnečníky na pláži zdarma

First moment zľava až 30%

First moment zľava až 30%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-side-star-park/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-side-star-beach/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Nova Park*****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Nova Park leží v pokojnej lokalite neďaleko 
krásnej piesočnatej pláže s  pozvoľným vstupom 
do mora a len 4 km od historického mestečka Side.
Vzdialenosti
• pláž 240 m
• centrum (Side) 4 km
• nákupné možnosti 50 m
• letisko 65 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• izby bočne orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• rodinné izby FAM pre 2-4 osoby (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• klimatizácia, minichladnička
• trezor (za poplatok)
• TV/SAT, telefón
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácie (turecká, talianska, rybacia)
• cukráreň
• 5 barov (lobby, bazénový, plážový, snack, disco)
• bazén, detský bazén, šmykľavky

• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• detské ihrisko
• sauna, turecké kúpele (obe zdarma)
• masáže (za poplatok)
• minimarket, zlatníctvo
Pláž
• vlastná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 

do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• all inclusive bar
Šport a zábava
• denné a večerné animácie pre deti a dospelých
• miniklub pre deti (4-12 rokov)
• stolný tenis, posilňovňa (obe za poplatok)
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 70 min
FIFO mienka
Hotel so spoľahlivými službami, veľmi dobrým 
animačným programom a kvalitným stravovaním. 
Poteší pomer ceny a kvality služieb.

zľava až 30% od 229 € - do 539 €

Základná cena: 327 € - 769 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• výborné jedlo
• kvalitný hotelový servis
• plážový all inclusive bar
• blízkosť a množstvo obchodov

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

NÁŠ TIP

EXKLUZÍVNE U NÁS

ALL INCLUSIVE BAR NA PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky, nočná polievka
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 24.00)
• popoludňajšie občerstvenie (placky, káva, čaj, 

kanapky)
• 1x za pobyt večera v á la carte reštaurácii podľa 

dostupnosti (nutná rezervácia vopred)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-nova-park/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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Side Alegria Hotel & Spa*****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 35% od 399 € do 549 €

Základná cena: 614 € - 845 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• hotel len pre dospelých
• pestrá a chutná strava
• plážový bar v rámci all inclusive
• plážový servis v cene

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: *****

VÝBORNÁ CENA

LEN PRE DOSPELÝCH

ALL INCLUSIVE BAR NA PLÁŽI

Hotelový komplex Side Alegria Hotel & Spa sa 
nachádza v časti Kumköy, pár kilometrov od histo-
rického mestečka Side a neďaleko od piesočnatej 
pláže. Ponúka služby len pre dospelých klientov.
Vzdialenosti
• pláž 240 m
• centrum (Side) 4 km
• nákupné možnosti 100 m
• letisko 55 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• izby orientované na morskú stranu (za príplatok)
• izby bočne orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT, WiFi (zdarma)
• klimatizácia, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• trezor (za poplatok)
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• výťah v hlavnej budove
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• 2 á la carte reštaurácie (turecká a talianska, za 

poplatok)
• lobby bar, bar pri bazéne, plážový bar
• 2 vonkajšie bazény
• ležadlá, slnečníky a matrace pri bazéne 

(zdarma)
• turecké kúpele (nutná rezervácia)

• sauna, masáže a vírivka (za poplatok)
• kozmetika, kaderníctvo (za poplatok)
• TV miestnosť
• obchodíky
Pláž
• vlastná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 

do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• all inclusive bar
Šport a zábava
• jednoduché animácie
• stolný tenis, posilňovňa
• biliard a tenis (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min

• transfer cca 70 min
FIFO mienka
Jeden z mála hotelov, ktorý poskytuje „adults on-
ly“ služby, teda služby len pre dospelých klientov. 
Veľmi dobrý pomer medzi cenou a poskytovaný-
mi službami.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, koláče, 

pečivo, snack)
• polnočná polievka
• skoré raňajky (24.00 - 07.00)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 23.00)

First moment zľava až 35% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/side-alegria-hotel-and-spa/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Incekum Su****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotelový komplex Incekum Su sa nachádza priamo 
pri  piesočnatej pláži v  zálive neďaleko Avsallaru. 
Skladá sa z  viacerých budov, ku ktorým prislúcha 
bazén v peknej zelenej záhrade s priamym pohľa-
dom na more.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum (Alanya) 25 km
• nákupné možnosti (Avsallar) 300 m
• letisko 95 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• izby orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• rodinné izby pre 4 osoby (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT, telefón
• trezor (za poplatok)
• klimatizácia, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou, výťah v hlavnej 

budove

• WiFi v lobby (zdarma)
• hlavná reštaurácia s vonkajším posedením
• lobby bar, Garden bar
• vonkajší bazén, detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• matrace na ležadlá (za poplatok)
• sauna, turecké kúpele (obe zdarma)
• kaderníctvo, kozmetika a masáže (za poplatok)
• posilňovňa
• obchod so suvenírmi
Pláž
• súkromná piesočnatá pláž ocenená „Modrou 

vlajkou“
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• matrace na ležadlá (za poplatok)
Šport a zábava
• jednoduché animácie pre deti a dospelých
• detský kútik a ihrisko, minidisco
• TV kútik, stolný tenis, šípky, boccia
• plážový volejbal, biliard (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 2 hod.
FIFO mienka
Menší hotelový komplex s  ideálnou polohou
priamo pri pláži. Animačný program sa odohráva
v zelenej záhrade priamo pri mori, čo vytvára špe-
cifickú atmosféru. Pomer ceny a kvality služieb je
veľmi dobrý.

zľava až 35% od 159 € do 449 €

Základná cena: 224 € - 690 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• priamo pri peknej pláži
• starostlivý personál
• veľký výber jedál, šalátov aj zákuskov
• plážový servis v cene

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

CENOVÝ HIT

PRIAMO PRI PLÁŽI

VÝBORNÁ STRAVA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• hamburger, toast, turecká pizza, hranolky (12.00 

- 16.00)
• káva, koláče, čaj, sušienky (16.30 - 17.30)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, víno (10.00 - 24.00)
• polnočná polievka (23.30 - 24.00)
• jednoduchý animačný program, živá hudba
• ležadlá a slnečníky na pláži zdarma

First moment zľava až 35%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-incekum-su/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Royal Atlantis Beach*****

hotel Orfeus Park****
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8
dní

11
dní

12
dní

Bratislava
Košice

Piešťany

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 279 € – do 499 €

Základná cena: 399 € - 713 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa: povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

ALL INCLUSIVE BAR NA PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Obľúbený hotel s  veľmi dobrými službami a  vý-
borným pomerom ceny a štandardu služieb.
Klienti oceňujú
• čistá izba
• chutné jedlá
• starostlivý personál
• bar na pláži v cene
Vzdialenosti
• pláž 350 m

• centrum (Side) 10 km
• nákupné možnosti 350 m
• letisko 55 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• rodinné izby pre 4 osoby (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• WiFi (za poplatok) klimatizácia
• TV/SAT, telefón, trezor, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy

• balkón
Vybavenie hotela
• WiFi vo vstupnej hale (zdarma)
• hlavná reštaurácia, bar na pláži, lobby bar, bar 

pri bazéne,
• 2 vonkajšie bazény, 3 detské bazény
• 2 tobogany, detské ihrisko
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa (zdarma)
• kaderníctvo, kozmetika a masáže (za poplatok)
Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• all inclusive bar
Šport a zábava
• denný a večerný animačný program pre deti aj 

dospelých
• miniklub (4-12 rokov)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

zľava až 30% od 429 € – do 689 €

Základná cena: 612 € - 985 €

Cena na osobu, 7 nocí s ultra all incl., letecky, delegát.
Cena nezahŕňa: povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

TOBOGANY

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 14 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 

(10.00 – 24.00)
• popoludňajšie občerstvenie, káva, čaj, koláč 

(16.00 - 17.00)
• zmrzlina (15.00 - 16.00)
• turecká placka gözleme (10.00 - 16.00)
• nočná polievka (00.00 - 00.30)

Hotelový komplex ako stvorený pre pohodovú 
dovolenku. Kvalita služieb a  starostlivosť perso-
nálu sú jej zárukou. Výhodou sú zrekonštruované 
izby, ako aj bazény s toboganmi a krásna piesoč-
natá pláž.
Klienti oceňujú
• krásny areál plný zelene priamo pri pláži
• nedávno zrekonštruované izby
• vysoký štandard služieb
• plážový servis v cene
Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum (Side) 15 km
• nákupné možnosti 20 m
• letisko 55 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky

• rodinné izby FAM pre 4 osoby (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV, telefón, minichladnička
• trezor (za poplatok)
• klimatizácia a WiFi (zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• 2 á la carte reštaurácie
• bary (lobby, bazénový, plážový, disco)
• cukráreň
• vonkajší bazén, detský bazén
• bazén s dvoma toboganmi (vo vybraných 

hodinách)
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)

• posilňovňa (zdarma)
• sauna a turecké kúpele (zdarma)
• masáže (za poplatok)
Pláž
• vlastná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 

do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• all inclusive bar
Šport a zábava
• denný a večerný animačný program pre deti 

a dospelých
• živá hudba, diskotéka
• miniklub pre menšie deti (4-6 rokov)
• miniklub pre staršie deti (7-12 rokov)
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• popoludňajšie občerstvenie, turecké placky – 

gözleme, zmrzlina, čaj
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, a tiež vybrané importované nápoje 
(00.00 – 24.00)

• cukráreň (00.00 – 24.00)
• nočný bufet (21.00 – 01.00)
• nočná polievka (01.00 – 07.00)
• 1x za pobyt večera v á la carte reštaurácii podľa 

dostupnosti (nutná rezervácia vopred)

First moment zľava až 30%

First moment zľava až 30%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-orfeus-park/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-royal-atlantis-beach/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Aska Just In Beach*****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Aska Just in Beach sa nachádza v  oblasti 
Avsallar, pri krásnej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora.
Vzdialenosti
• pláž  20 m
• centrum (Alanya)  25 km
• nákupné možnosti  400 m
• letisko  100 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• jednolôžková izba (za príplatok)
• TV/SAT, telefón, WiFi v izbe (za poplatok)
• trezor (za poplatok)
• klimatizácia, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi vo vstupnej hale (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácia

• lobby bar, plážový bar
• vonkajší bazén, detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• sauna, fitness centrum, turecké kúpele
• masáže (za poplatok)
• kaderníctvo a kozmetika (za poplatok)
• práčovňa a čistiareň (za poplatok)
• prenájom automobilov (za poplatok)
Pláž
• vlastná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 

do mora, ocenená „Modrou vlajkou“
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
Šport a zábava
• denné a večerné animácie pre deti a dospelých
• miniklub pre deti (4-12 rokov)
• tenis, plážový volejbal, aerobic
• stolný tenis, šípky
• detské ihrisko
• za poplatok: vodné športy na pláži, biliard, 

osvetlenie tenisového kurtu
Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 2 hod.

FIFO mienka
Už názov hotela v angličtine hovorí, že je priamo 
na pláži. Hotel vyniká svojou starostlivosťou o kaž-
dého klienta. Má množstvo stálych hostí.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• občerstvenie počas dňa (špagety, hamburger, 

turecká placka -  gözleme)
• polnočná polievka
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 24.00)
• 1x za pobyt strava v á la carte reštaurácii podľa 

dostupnosti (nutná rezervácia vopred)

zľava až 30% od 239 € - do 549 €

Základná cena: 343 € - 743 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• priamo pri krásnej piesočnatej pláži
• spoľahlivé služby a príjemný personál
• kvalitná a chutná strava, veľký výber
• plážový servis v cene

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

OBĽÚBENÝ HOTEL

PRIAMO PRI PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-aska-just-in-beach/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Riolavitas Resort*****superior

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 39% od 239 € - do 579 €

Základná cena: 554 € - 1061 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.
Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• pekné moderné izby
• veľký výber jedál
• ochotný personál
• bazén s toboganmi

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: *****

OBĽÚBENÝ HOTEL

TOBOGANY

ALL INCLUSIVE BAR NA PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

Hotel Riolavitas Resort sa nachádza v  oblasti 
Sorgun, niekoľko kilometrov východne od mesta 
Side. Od pláže ho oddeľuje miestna cesta a  pás 
zelene.
Vzdialenosti
• pláž 290 m
• centrum (Side) 8 km
• nákupné možnosti 200 m
• letisko 75 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• rodinné izby až pre 5 osôb (za príplatok)
• izby bočne orientované na morskú stranu (za 

príplatok)
• izby orientované na bazén (za príplatok)
• izby „Swim up“ s bazénom (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• WiFi, klimatizácia
• TV/SAT, telefón
• minichladnička, kanvica
• trezor (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón

Vybavenie hotela
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia, snack reštaurácia
• lobby bar, bar pri bazéne, plážový bar, disco bar, 

cukráreň
• 3 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• 3 vonkajšie bazény, detský bazén, kľudový 

bazén
• tobogany
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa
• Beauty salón, masáže a kaderníctvo (za 

poplatok)
• Spa centrum (za poplatok)
• obchodíky so suvenírmi
• požičovňa bicyklov
Pláž
• priestranná, dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora, pri vstupe kamienky
• slnečníky a ležadlá (zdarma)
• all inclusive bar
Šport a zábava
• animačný program pre deti aj dospelých
• miniclub, disco, živá hudba, večerné animácie

• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 90 min
FIFO mienka
Moderný hotel s  výbornými službami. Krátkou 
prechádzkou alebo elektrickým vozíkom sa dosta-
nete na krásnu pláž, kde na Vás čaká all inclusive 
bar.

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 

(10.00 – 02.00)
• neskoré raňajky, popoludňajšie občerstvenie, 

sladkosti, zmrzlina, káva, čaj
• turecké placky „gözleme“ (11.00 - 16.00)
• zmrzlina (15.00 - 16.00)

First moment zľava až 39% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-riolavitas-resort-and-spa/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Bosphorus Sorgun*****superior

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Moderný, nedávno postavený hotel Bosphorus 
Sorgun je situovaný v časti Sorgun, východne od 
historického mestečka Side. Od pláže, kde sa na-
chádza aj hotelový all inclusive bar, ho oddeľuje 
len pás zelene.
Vzdialenosti
• pláž 190 m
• centrum (Side) 9 km
• nákupné možnosti 20 m
• letisko 76 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• dvojpriestorové rodinné izby pre 2-5 osôb (za 

príplatok)
• dvojlôžkové izby s vlastnou vírivkou (za 

príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• TV, telefón, minichladnička
• klimatizácia (zdarma)
• WiFi (zdarma)
• trezor (zdarma)
• set na prípravu kávy a čaju
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou

• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácie: stredomorská, grill, ázijská 

(nutná rezervácia)
• bary: lobby, bazénový, plážový, snack, disco
• cukráreň, gözleme
• vonkajší bazén, tobogany, vírivka
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa (zdarma)
• stolný tenis, šípky, basketbal
• sauna, hamam (obe zdarma)
• masáže (za poplatok)
Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, 

pri vstupe kamienky
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• plážové osušky (zdarma)
• all inclusive bar
Šport a zábava
• animačný program pre deti a dospelých
• večerný animačný program
• miniclub, minidisco
• plážový volejbal, vodný basketbal
• požičovňa bicyklov (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 90 min
FIFO mienka
Krásna a  moderná architektúra izieb a  verejných 
priestorov hotela dýcha neobyčajnou atmosférou. 
Hotel poskytuje kvalitné služby, ktoré sú zárukou 
pohodovo prežitej dovolenky. Priamo na pláži si 
vychutnáte aj služby all inclusive baru. Bonusom 
je výborná cena a jej pomer ku kvalite a rozsahu 
služieb.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• skoré raňajky (02.00 - 06.00), neskoré raňajky 

(10.00 - 11.00)
• popoludňajšie občerstvenie, snack pri bazéne 

a na pláži (12.00 - 17.00)
• nočná polievka (23.30 - 02.00)
• zákusky a koláčiky (10.00 - 18.00), gözleme 

(12.00 - 15.00), palacinky, zmrzlina (16.00 - 17.00)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, káva, čaj (10.00 - 24.00)
• 1x za pobyt večera v á la carte reštaurácii podľa 

dostupnosti (nutná rezervácia)

zľava až 30% od 269 € - do 619 €

Základná cena: 384 € - 884 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  Novinka

KLIENTI OCEŇUJÚ
• pohodlné izby
• rozmanitá strava vo veľkom množstve
• plážový all inclusive bar
• upravená pláž

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: *****

VÝBORNÁ CENA

EXKLUZÍVNE U NÁS

TOBOGANY

ALL INCLUSIVE BAR NA PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-bosphorus-sorgun/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Riviera ****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 34% od 229 € - do 535 €

Základná cena: 349 € - 744 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• chutná strava
• starostlivý personál
• vysoká kvalita služieb
• výhodná poloha blízko pláže a obchodov

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ****

OBĽÚBENÝ HOTEL

SKVELÁ LOKALITA

VÝBORNÁ STRAVA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

Hotel Riviera pozostáva z troch budov a nachádza 
sa pri vyhľadávanej Kleopatrinej pláži, iba niekoľ-
ko minút chôdze od  centra letoviska Alanya s bo-
hatou ponukou zábavy a nákupov.
Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum 1 km
• nákupné možnosti 100 m
• letisko 130 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• izby bočne orientované na morskú stranu (za 

príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• klimatizácia
• TV/SAT, telefón
• WiFi (zdarma)
• minichladnička
• trezor (za poplatok)
• balkón

Vybavenie hotela
• recepcia
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácia (za poplatok)
• lobby bar, Relax bar, Palm café
• dva vonkajšie bazény s oddelenou časťou pre 

deti
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa
• turecké kúpele (zdarma)
• kaderníctvo (za poplatok)
• masáže (za poplatok)
• práčovňa a čistiareň (obe za poplatok)
Pláž
• dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 

do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• stolný tenis
• plážový volejbal (za poplatok)
• tenisové kurty (za poplatok)

• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 2 hod. 30 min
FIFO mienka
Kvalitne zariadený hotel v  centre, dobrá strava, 
priateľský a  vždy ochotný personál. Obľúbený 
hotel s povesťou výborných služieb. A nekonečné 
množstvo obchodov v okolí.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, víno (10.00 - 23.00)
• popoludňajšie koláče a zmrzlina (16.00 - 17.30)

First moment zľava až 34% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-riviera/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Wien Star****

Bratislava
Košice

Piešťany

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Príjemný menší hotel Wien Star je situovaný opro-
ti nádhernej piesočnatej pláži, od ktorej je oddele-
ný len miestnou cestou a promenádou. Centrum 
mesta Alanya s množstvom obchodov a reštaurá-
cií  je hneď za rohom.
Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum 750 m
• nákupné možnosti 150 m
• letisko 130 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT, telefón, WiFi na izbe (zdarma)
• klimatizácia
• trezor, minichladnička (obe za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou, WiFi (zdarma)
• počítač s internetom (za poplatok)
• reštaurácia

• bar, plážový bar (za poplatok)
• malý bazén s oddelenou časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
Pláž
• piesočnato-kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• plážový volejbal (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• iba raňajky (info v CK)
Doprava
• letecky Bratislava, Košice, Piešťany
• trvanie letu 2 hod. 20 min
• transfer cca 2 hod. 30 min
FIFO mienka
Čistý a  dobre zariadený hotel blízko živého centra 
Alanye a zároveň blízko pláže. Už veľa rokov obľúbe-
ný u našich klientov. Výborný pomer kvality a ceny.

zľava až 35% od 199 € - do 389 €

Základná cena: 306 € - 598 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,0/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• spoľahlivé služby
• chutné raňajky a večere
• poloha blízko pláže a obchodov
• veľmi atraktívna cena

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

CENOVÝ HIT

EXKLUZÍVNE U NÁS

SKVELÁ LOKALITA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

First moment zľava až 35%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-turecko-ponuka-zajazdov/hotel-wien-star/?c%5B0%5D=2&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=23#anim-odrazky
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hotel Blue Bay****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 26% od 219 € - do 369 €

Základná cena: 299 € - 486 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa servisné poplatky (tranfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,4/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• spoľahlivé služby hotela
• veľké a čisté izby
• milý personál
• veľmi blízko piesočnatej pláže

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

VÝBORNÁ CENA

EXKLUZÍVNE U NÁS

PRIAMO PRI PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Moderný hotel Blue Bay sa nachádza v atraktívnej 
časti Slnečného pobrežia, asi 20 m od piesočnatej 
pláže. Pri hoteli začína prímorská promenáda, kto-
rá sa tiahne celým strediskom.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum 2 km
• nákupné možnosti 200 m
• letisko 35 km
Ubytovanie
• priestranné dvojlôžkové izby, možnosť jednej 

alebo dvoch prísteliek
• TV/SAT, telefón
• klimatizácia, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi (zdarma)
• reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne

• trezor (za poplatok)
• bazén s oddelenou časťou pre deti, šmykľavka
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá s pozvoľným

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• biliard (za poplatok)
• prenájom bicyklov (za poplatok)
• veľa možností v centre Slnečného pobrežia, 

karaoke, diskotéky, prechádzky, nákupy
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min

FIFO mienka
Menší moderný hotel s  výbornou polohou blíz-
ko pláže. Najlepšie hodnotený trojhviezdičkový 
hotel s polpenziou na Slnečnom pobreží. Navyše 
príjemne prekvapí cena.

First moment zľava až 26% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-blue-bay/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Marlin Beach****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Marlin Beach má vynikajúcu polohu pri pie-
sočnatej pláži, od ktorej ho oddeľuje len pobrežná 
promenáda lemovaná obchodíkmi, reštauráciami 
a barmi. Situovaný je v obľúbenej časti letoviska.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum 1,5 km
• nákupné možnosti 50 m
• letisko 35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• všetky izby orientované na morskú stranu 

(v cene)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• TV/SAT, telefón, WiFi
• klimatizácia
• trezor (za poplatok)
• minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
• detská postieľka (za príplatok)
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou

• reštaurácia
• bar pri bazéne
• bazén s oddelenou časťou pre deti, slnečníky 

a ležadlá (zdarma)
• výťah
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá s pozvoľným

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• stolný tennis
• množstvo aktivít v centre Slnečného pobrežia
• aquapark, vodné športy na pláži
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Hotel sa nachádza priamo pri pláži v  centre let-
ného dovolenkového diania. Je určený stredne 
náročným klientom. Najlepšia cena štvorhviezdič-
kového „all inclusive“ hotela priamo pri pláži.

zľava až 30% od 299 € - do 449 €

Základná cena: 427 € - 641 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa servisné poplatky (tranfer, letiskové 
poplatky, palivové poplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• výborná poloha priamo na korze
• chutná strava
• ústretovosť personálu
• blízkosť pláže

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

BESTESELLER

PRIAMO PRI PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DVE DETI ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 

(10.00 - 22.00)
• ľahké občerstvenie, káva, čaj, džús, zmrzlina, 

snack (14.30- 17.00)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-marlin-beach/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Nessebar Beach****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotelový komplex Nessebar Beach sa skladá 
z dvoch vzájomne prepojených budov. Nachádza 
sa v  južnej časti letoviska Slnečné pobrežie. Od 
pláže ho delí len piesočnatá duna, cez ktorú vedie 
krátky chodník.
Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum 2 km
• nákupné možnosti 20 m
• letisko 30 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV, telefón, WiFi (zdarma)
• klimatizácia
• minichladnička (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka (za príplatok)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• WiFi (zdarma)

• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácie (nutná rezervácia)
• snack bar, bar pri bazéne
• vonkajší bazén, bazén s vírivkou
• detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• TV miestnosť, biliard (za poplatok)
• detské ihrisko
• posilňovňa
• obchod so suvenírmi, zmenáreň
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• animácie pre deti a dospelých
• karaoke show, kasíno
• aquapark v letovisku
• jazda na koni
• šípky, minigolf
• tenisové kurty
• plážový volejbal
• vodné bicykle, vodné skútre

• vodné športy na pláži (za poplatok)
• bary a diskotéky v okolí
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Výhodná poloha takmer pri pláži a služby all inclu-
sive v kombinácii s výbornou cenou robia z tohto 
hotela „bestseller“. Už mnoho rokov je medzi naši-
mi klientami mimoriadne obľúbený.

zľava až 30% od 299 € do 459 €

Základná cena: 427 € - 656 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• príjemný, vždy usmiaty personál
• pravidelné upratovanie, čistota
• veľmi dobrá a pestrá strava
• dobrá poloha blízko mora

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

BESTESELLER

SKVELÁ LOKALITA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• občerstvenie počas dňa (11.30 - 17.00)
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 

(10.00 - 23.00)
• čaj, káva (10.00 - 18.00)

First moment zľava až 30% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-nessebar-beach/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Burgas Beach*****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Burgas Beach s krásnym výhľadom na celé 
Slnečné pobrežie sa nachádza na dlhej a  širokej 
piesočnatej pláži v južnej časti letoviska. Výhodou 
hotela je bazén s toboganmi.
Vzdialenosti
• pláž  10 m
• centrum  800 m
• nákupné možnosti  100 m
• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• izby priamo orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• izby bočne orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• štúdiá pre 2 - 3 osoby (za príplatok)
• rodinné izby pre 4 - 5 osôb (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT, telefón
• klimatizácia, minichladnička
• trezor a WiFi (obe zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka (za príplatok)

• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• reštaurácia
• lobby bar, bar pri bazéne
• bazén, bazén s toboganom, detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• Spa a Beauty centrum (za poplatok)
• posilňovňa
Pláž
• priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• denný a večerný animačný program pre deti 

a dospelých
• detské ihrisko, šípky, stolný tenis
• aerobic
• tenisové kurty (cca 500m od hotela, 

za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min

FIFO mienka
Bližšie k  pláži to už nejde. Hotel je z  troch strán 
obkolesený piesočnatou plážou. Má plavecký ba-
zén a bazén s toboganmi, kde sa organizuje denná 
animácia. Poskytuje spoľahlivé služby a patrí me-
dzi najznámejšie hotely v letovisku.

zľava až 30% od 319 € do 499 €

Základná cena: 456 € - 713 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,4/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• čistý hotel s neskutočnou polohou pri pláži
• ochotný personál
• tobogany
• pestrá strava

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: ****

NÁŠ TIP

TOBOGANY

PRIAMO PRI PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, čaj 

a káva (10.00 - 23.00)
• ľahké občerstvenie v bare pri bazéne 

(11.00 - 15.00)
• zmrzlina, koláčiky (15.00 - 17.00)
• 2x týždenne tematické večere

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-burgas-beach/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Palace***

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Palace má skvelú polohu priamo pri pie-
sočnatej pláži, na korze lemovanom kaviarňami, 
reštauráciami a obchodmi.
Vzdialenosti
• pláž 30 m
• centrum 500 m
• nákupné možnosti 100 m
• letisko 35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky 

(prístelku odporúčame iba pre deti)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• klimatizácia
• TV/SAT, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie
• balkón
• detská postieľka (na vyžiadanie)
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• WiFi v priestoroch recepcie (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácia (za poplatok)

• lobby bar, bar pri bazéne
• bazén s vyhradenou časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• záhradné posedenie
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• parasailing, vodné bicykle, vodné skútre
• jazda na nafukovacom banáne ťahanom moto-

rovým člnom
• jazda na off-roadoch
• plážový volejbal
• diskotéky, kasíno
• reštaurácie, bary, zábavné podniky s hudbou
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min

• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Hotel s  bazénom a  výbornou polohou priamo pri 
mori a  v  blízkosti korza. V  posledných rokoch si 
získala veľké renomé hotelová reštaurácia. Veľmi 
obľúbený u našich klientov.

zľava až 26% od 229 € - do 389 €

Základná cena: 311 € - 524 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• výborná kuchyňa
• milý a úslužný personál
• priamo na korze
• priamo pri piesočnatej pláži

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

PRIAMO PRI PLÁŽI

VÝBORNÁ STRAVA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

First moment zľava až 26% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-palace/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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Grand Hotel Sunny Beach****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Grand Hotel Sunny Beach sa nachádza v  centre 
Slnečného pobrežia priamo pri širokej piesočna-
tej pláži a priamo na atraktívnom plážovom korze 
s množstvom obchodov a reštaurácií.

Vzdialenosti
• pláž  20 m
• centrum  200 m
• nákupné možnosti  200 m
• letisko  35 km

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• jednolôžkové izby (info v CK)
• WiFi, klimatizácia
• TV/SAT, telefón
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
• detská postieľka (na vyžiadanie)

Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (zdarma)
• hlavná reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne
• Irish pub (za poplatok)
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• Beauty salón, masáže a kaderníctvo 

(za poplatok)
• zmenáreň, požičovňa áut

Pláž
• priestranná, dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• slnečníky a ležadlá (za poplatok)

Šport a zábava
• animačný program pre deti aj dospelých
• vodné športy na pláži (za poplatok)
• v blízkosti množstvo barov a diskoték

Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min

FIFO mienka
Jedinečná poloha hotela, služby all inclusive 
a  krásna piesočnatá pláž umožňujú užiť si dovo-
lenku naplno. Hotel je vhodný pre stredne nároč-
ných klientov.

zľava až 30% od 329 € - do 499 €

Základná cena: 470 € - 713 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa servisné poplatky (tranfer, letiskové 
poplatky, palivové poplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• výborná kuchyňa
• priamo pri korze
• usmievavý personál
• blízkosť pláže

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

BESTESELLER

PRIAMO PRI PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DVE DETI ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE

• raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov

• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, 
pivo, víno (10.00 – 23.00)

• ľahké popoludňajšie občerstvenie, sladkosti, 
zmrzlina, káva, čaj (15.30 – 16.30)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/grand-hotel-sunny-beach/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Kiparisite****

 hotel Orel****

SL
N

EČ
N

É 
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8
dní

11
dní

12
dní

Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Moderný hotel s príjemným bazénovým areálom 
a  priamym prístupom na pláž. Spoľahlivé služby 
ubytovania i stravovania. Výhodou je plážový ser-
vis zdarma (limitovaná kapacita) v  rámci ultra all 
inclusive.
Klienti oceňujú
• čistý hotel
• animačný program
• výborná poloha
• ležadlá a slnečníky na pláži zdarma
Vzdialenosti
• pláž  50 m
• centrum  200 m
• nákupné možnosti  50 m

• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT, telefón
• klimatizácia, WiFi (obe zdarma)
• minichladnička
• trezor (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka (na vyžiadanie)
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi zdarma (vysokorýchlostné za poplatok)

• reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne
• vonkajší bazén, detský bazén
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
Pláž
• priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• 2 ležadlá a 1 slnečník na pláži zdarma 

(limitovaná kapacita)
• plážové osušky (za depozit)
Šport a zábava
• animačný program pre deti a dospelých
• miniklub (pre deti 4-12 r.), minidisco
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive

Hotel je určený pre menej náročných klientov. Do 
centra dovolenkového diania je to len niekoľko 
krokov.
Klienti oceňujú
• hotel situovaný v tichšom prostredí
• blízkosť pláže
• blízkosť promenády a obchodov
• výborná cena
Vzdialenosti
• pláž 80 m
• centrum 2 km
• nákupné možnosti 20 m

• letisko 35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• TV, telefón, klimatizácia (zdarma)
• minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka (za príplatok)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia, zmenáreň
• WiFi vo vstupnej hale (zdarma)

• trezor (za poplatok)
• reštaurácia
• bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa (zdarma)
• sauna (za poplatok)
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava (v okolí)
• plážový volejbal
• tenisové kurty (za poplatok)
• veľa možností v centre Slnečného pobrežia, 

karaoke, diskotéky, prechádzky, nákupy
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov

zľava až 34% od 189 € – do 339 €

Základná cena: 286 € - 486 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou, letecky, delegát. 
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

zľava až 32% od 339 € – do 519 €

Základná cena: 499 € - 761 €

Cena na osobu, 7 nocí s ultra all inclusive, letecky, delegát. 
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

Hodnotenie klientov:  8,5/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

Hodnotenie klientov:  9,0/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

VÝBORNÁ CENA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• dopoludňajšie občerstvenie, neskoré raňajky 

(10.00 - 12.00)
• občerstvenie počas dňa - sendvič, burger, pizza, 

koláč, sušienky, ovocie (10.00 - 18.00 a 22.00 
- 23.00)

• neobmedzená konzumácia nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby 
a vybraných značkových nápojov (10.00 - 23.00)

• pivo a nealkoholické nápoje na pláži 
(10.00 - 18.00)

• 2 ležadlá a slnečník na pláži pre izbu zdarma 
(limitovaná kapacita)

First moment zľava až 32%

First moment zľava až 34%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-kiparisite/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-orel/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Longoza****

hotel Tiara Beach*****

SL
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8
dní

11
dní

12
dní

Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Elegantný hotel patrí k  najlepšie hodnoteným 
zariadeniam na Slnečnom pobreží. Má veľmi 
dobrú kuchyňu. Rodičov s  deťmi poteší bazén 
s toboganom.
Klienti oceňujú
• veľké a čisté izby
• pestrá strava
• milý personál
• program pre deti
Vzdialenosti
• pláž  150 m
• centrum  800 m
• nákupné možnosti  20 m
• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• Junior Suity pre štyri osoby (za príplatok)
• Suity orientované na morskú stranu (info v CK)
• trezor, WiFi (obe za poplatok)
• klimatizácia, TV/SAT, telefón
• minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi v hotelovej hale
• hlavná reštaurácia, tématická reštaurácia
• lobby bar, bar pri bazéne, Bulgarian pub
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti
• miniaquapark
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• wellness centrum, salón krásy (za poplatok)
• práčovňa (za poplatok)

• minimarket
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• denné a večerné animačné programy pre deti aj 

dospelých
• miniklub, detské ihrisko, detské disco
• maxiklub pre teenagerov (13-18 rokov)
• aerobic, aqua aerobic, minigolf
• plážový volejbal

• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive

Hotel je známy svojimi spoľahlivými službami 
a  priateľským prístupom personálu. Má mnoho 
klientov, ktorí sa sem radi vracajú.
Klienti oceňujú
• čistý a dobre organizovaný hotel
• veľmi dobrá strava
• priateľský personál
• pokojnejšia lokalita
Vzdialenosti
• pláž  190 m
• centrum  1 km
• nákupné možnosti  50 m
• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• rodinné izby pre 4 osoby (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT, telefón
• WiFi (zdarma)
• klimatizácia, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka (za poplatok, na vyžiadanie)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácia (za poplatok)
• lobby bar, bar pri bazéne
• bazén, detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa
• stolný tenis (za poplatok)
• detské ihrisko

• masáže (za poplatok)
• minimarket, kaderníctvo
Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• animačný program pre deti
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

zľava až 32% od 269 € – do 449 €

Základná cena: 399 € - 661 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE

• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov

• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, víno (10.00 - 23.00)

• ľahké popoludňajšie občerstvenie, káva, čaj, 

sušienky (16.00 - 17.00)

• 1x týždenne bulharský večer

zľava až 32% od 389 € – do 519 €

Základná cena: 574 € - 761 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

TOBOGANY

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, víno (09.00 – 24.00)
• popoludňajšie koláče (16.00 – 18.00)

First moment zľava až 32%

First moment zľava až 32%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-tiara-beach/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-longoza/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Trakia Plaza****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 32% od 279 € - do 469 €

Základná cena: 411 € - 686 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• čistý hotel
• chutná strava
• tobogany a bazén
• obchodíky v okolí

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

OBĽÚBENÝ HOTEL

TOBOGANY

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

Hotel Trakia Plaza má udržiavanú záhradu a atrak-
tívny bazénový komplex s toboganmi. Nachádza 
sa v  centrálnej časti Slnečného pobrežia, v  blíz-
kosti korza lemovaného kaviarňami, reštauráciami 
a obchodmi.
Vzdialenosti
• pláž  250 m
• centrum  500 m
• nákupné možnosti  50 m
• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• izby Comfort (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• TV, telefón, klimatizácia
• minichladnička
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• WiFi v spoločných priestoroch (zdarma)
• hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou
• lobby bar, bar pri bazéne, snack bar

• vonkajší bazén, detský bazén
• detský bazén so šmykľavkami, 2 tobogany
• vírivka (za poplatok)
• zmenáreň
Pláž
• priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• tenisové kurty a minigolf v okolí (za poplatok)
• bary, zábavné podniky s hudbou, diskotéky 

v okolí
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Dobre zariadené a vybavené izby. Bonusom je veľ-
ký a atraktívny bazénový komplex s toboganmi.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• ľahké občerstvenie počas dňa, káva, čaj,  snack 

(11.00 – 18.00)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 22.00)

First moment zľava až 32% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-trakia-plaza/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Trakia***

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Príjemný trojposchodový hotel Trakia s  udr-
žiavanou záhradou a  atraktívnym bazénovým 
komplexom s toboganmi sa nachádza v centrálnej 
časti Slnečného pobrežia, v blízkosti korza lemo-
vaného kaviarňami, reštauráciami a obchodmi.
Vzdialenosti
• pláž  250 m
• centrum  500 m
• nákupné možnosti  50 m
• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• TV, telefón, klimatizácia
• minichladnička, WiFi (obe za poplatok)
• detská postieľka (za príplatok)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• WiFi v spoločných priestoroch (zdarma)
• hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou
• lobby bar, bar pri bazéne, snack bar
• vonkajší bazén, detský bazén

• detský bazén so šmykľavkami, 2 tobogany
• vírivka (za poplatok)
• zmenáreň
Pláž
• priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• tenisové kurty a minigolf v okolí (za poplatok)
• bary, zábavné podniky s hudbou, diskotéky 

v okolí
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Sympatický a  obľúbený hotel v  pokojnejšej časti 
rušného letoviska. Bonusom je veľký a atraktívny 
bazénový komplex s toboganmi.

zľava až 31% od 239 € - do 409 €

Základná cena: 349 € - 599 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,0/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• čistota hotela
• veľký bazén s toboganmi
• všetko je blízko
• výborná cena za all inclusive

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

VÝBORNÁ CENA

TOBOGANY

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• ľahké občerstvenie počas dňa (zmrzlina, káva, 

čaj, koláčiky), snack (15.00 - 17.00)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 22.00)

First moment zľava až 31%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-trakia/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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Planeta Hotel & Aquapark*****

hotel Calypso****
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8
dní
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dní

12
dní

Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel je veľmi dobre hodnotený, zvlášť vyniká 
priateľskosťou personálu a čistotou areálu.
Klienti oceňujú
• dobrá a pestrá strava
• čistota hotela
• priateľský personál
• príjemné prostredie
Vzdialenosti
• pláž  250 m
• centrum  1 km
• nákupné možnosti  50 m

• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• apartmány pre 2-4 osoby (za príplatok)
• izby typu Double Large pre 2-4 osoby 

(za príplatok)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• vlastné sociálne zariadenie
• TV/SAT, telefón
• WiFi (zdarma)
• minichladnička, klimatizácia (zdarma)
• trezor (za poplatok)

• detská postieľka (na vyžiadanie)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne
• bazén s oddelenou časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa (zdarma)
• stolný tenis (za poplatok)
• detské ihrisko
• minimarket
Pláž
• priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• animačný program pre deti
• 2x týždenne tematický večer
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

Hotel s priestrannými a pekne zariadenými izba-
mi Vám ponúka možnosť užiť si skvelú dovolen-
ku. Potešia aj tobogany v  rámci areálu hotela. 
Najlepšia cena päťhviezdičkového hotela s  ultra 
all inclusive na Slnečnom pobreží.
Klienti oceňujú
• priestranné a krásne izby
• starostlivý personál
• skvelý animačný team
• výborná poloha
Vzdialenosti
• pláž  70 m
• centrum  500 m

• nákupné možnosti  20 m
• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• izby orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• izby Superior pre 4-5 osôb (za príplatok)
• dvojpriestorové Junior Suity pre 5 osôb (za 

príplatok)
• dvojpriestorové rodinné izby pre 6 osôb (za 

príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy

• TV/SAT, telefón, rádio, minichladnička
• klimatizácia, WiFi, trezor (zdarma)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• bar pri bazéne, snack bar
• lobby bar (za poplatok)
• vonkajší bazén, detský bazén, 2 tobogany
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• wellness centrum, salón krásy (obe za poplatok)
• posilňovňa, stolný tenis
Pláž
• piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• denné a večerné animačné programy pre deti aj 

dospelých
• miniklub, detské disco, tematické hry
• bazénový a plážový volejbal, zumba, aerobic
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive

zľava až 36% od 359 € – do 589 €

Základná cena: 586 € – 909 €

Cena na osobu, 7 nocí s ultra all incl., letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: *****

TOBOGANY

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestne, 

a tiež vybrané značkové nápoje 
(10.00 – 23.00)

• popoludňajšie občerstvenie, pizza, sendviče, 
chuťovky (16.00 – 17.00)

zľava až 31% od 239 € – do 449 €

Základná cena: 349 € - 650 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 14 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, víno, zmrzlina (10.00 – 23.00)
• popoludňajšie občerstvenie, sendviče, koláče, 

sušienky, ovocie, káva, čaj (15.00 – 17.00)
• 2x týždenne tematická večera (bulharská, 

talianská, stredomorská...)

First moment zľava až 36%

First moment zľava až 31%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-calypso/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/planeta-hotel-aquapark/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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Majestic Beach Resort**** superior

Royal Palace Helena Park***** superior
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8
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dní

Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel je určený klientom vyžadujúcim vyšší štan-
dard ubytovania a  služieb. Elegantné hotelové 
izby, štýlové bary, vynikajúca kuchyňa, profe sio-
nál ne wellness centrum a  mnohé ďalšie služby 
poskytujú hosťom kvalitný relax. Bonusom sú 
ležadlá a slnečníky na pláži zdarma.
Klienti oceňujú
• komfortné izby
• kvalitná strava a veľký výber
• ústretovosť a ochota personálu
• slnečníky a ležadlá na pláži zdarma
Vzdialenosti
• pláž  100 m
• centrum  2 km
• nákupné možnosti  100 m
• letisko  35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby bez možnosti prístelky
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky, 

orientácia do záhrady (za príplatok)
• apartmány s možnosťou jednej alebo dvoch 

prísteliek (za príplatok)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• klimatizácia, WiFi, trezor (zdarma)
• telefón, LCD TV/SAT, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka na vyžiadanie (zdarma)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• 2 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• lobby bar, snack bar pri bazéne, Bar Saloon

• vonkajší bazén, detský bazén
• slnečníky, ležadlá pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa, solárium
• Lion‘s Health and Beauty SPA (Hotel Helena 

Sands) (za poplatok)
Pláž
• piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
• slnečníky a ležadlá na pláži zdarma 

(limitovaná kapacita)
Šport a zábava
• denný a večerný animačný program
• živá hudba, večerné show
• miniklub pre deti 4-12 r. , detské ihrisko
• tenisový kurt (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• ultra all inclusive

Kvalitný hotel s výbornými službami a skvelou po-
lohou je vhodný pre náročnejších klientov. Hotel, 
ktorý nikdy nesklame.
Klienti oceňujú
• špičkový hotel a vynikajúce služby
• rozsiahle bazény s ležadlami
• kvalitná kuchyňa
• výborná poloha
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum 2 km
• nákupné možnosti 100 m
• letisko 35 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• štúdiá a apartmány až pre 4 osoby (za príplatok)
• izby orientované  na morskú stranu 

(za príplatok)
• jednolôžkové izby  (info v CK)
• TV/SAT, kanvica, minichladnička
• trezor, WiFi, klimatizácia (všetky zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka (na vyžiadanie)
• balkón
Vybavenie hotela
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácie (ázijská, BBQ)
• bary (lobby, bazénový, plážový, snack)
• 2 vonkajšie bazény a detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• Majestic Spa centrum (za poplatok)
• beauty a fitness centrum (za poplatok)
• nákupná pasáž

• zmenáreň a bankomat
Pláž
• priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
• plážové osušky (zdarma)
Šport a zábava
• animačný program pre deti a dospelých
• večerné show
• miniclub, detské ihrisko
• biliard, stolný futbal, šípky
• tenisový kurt, futbalové a basketbalové ihrisko
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive

zľava až 36% od 399 € – do 729 €

Základná cena: 624 € - 1124 €

Cena na osobu, 7 nocí s ultra all incl., letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

zľava až 33% od 449 € – do 639 €

Základná cena: 674 € - 949 €

Cena na osobu, 7 nocí s ultra all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 212 €.

Hodnotenie klientov:  9,9/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

FIFO EXCELLENT

PRIAMO PRI PLÁŽI

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

FIFO EXCELLENT

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov
• alkoholické a nealkoholické miestnej výroby 

a vybrané značkové nápoje, káva (10.00 – 24.00)
• dopoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie
• 1x večera v reštaurácii Blue Lagoon (nutná 

rezervácia)
• 1x za týždeň Gala večer
• slnečníky a ležadlá na pláži zdarma (limitovaná 

kapacita)

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré raňajky
• popoludňajšie občerstvenie, šalát, pizza, cesto-

viny, sendvič, zákusky, ovocie a i. (12.30 - 17.00)
• ľahké dopoludňajšie a podvečerné občerstve-

nie, káva, čaj, zákusky, zmrzlina (10.00 - 12.00 
a 16.00 - 20.00)

• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby (10.00 - 22.00)

• 1x za pobyt večera v á la carte reštaurácii (nutná 
rezervácia)

First moment zľava až 36%

First moment zľava až 33%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-majestic-beach-resort/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-royal-palace-helena-park/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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Evrika Beach Club Hotel**** superior

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Elegantný klubový rezort Evrika Beach s bazéno-
vým komplexom a záhradou je situovaný priamo 
pri pláži v atraktívnej časti Slnečného pobrežia.

Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum 1,5 km
• nákupné možnosti 50 m
• letisko 35 km

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• rodinné izby pre 4 osoby - jedna miestnosť 

s poschodovou posteľou pre deti (za príplatok)
• rodinné suity pre 4 osoby - spálňa a obývacia 

miestnosť (za príplatok)
• izby orientované na bazén, možnosť jednej 

prístelky (za príplatok
• izby a apartmány typu Premium s novším ná-

bytkom a rýchlejším internetom až pre 5 osôb 
(info v CK)

• jednolôžkové izby (info v CK)
• TV/SAT, klimatizácia, WiFi (zdarma)
• minichladnička, trezor (obe zdarma)
• kanvica na prípravu kávy a čaju (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa orientovaná do záhrady
• detská postieľka (na vyžiadanie)

Vybavenie hotela
• 2 hlavné budovy a 2 vedľajšie budovy
• vstupná hala s recepciou
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• 1 raňajková reštaurácia vyhradená pre klientov 

v izbách Premium
• 3 á la carte reštaurácie
• 6 barov (snack bar, lobby bar, pool bar a i.)
• vonkajší bazén, detský bazén
• aquapark s toboganmi
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• Spa centrum, beauty centrum (za poplatok)
• posilňovňa
• zmenáreň, nákupná pasáž

Pláž
• priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky zdarma (obmedzená 

kapacita)

Šport a zábava
• animačný program pre deti a dospelých
• večerné show
• miniclub, detské ihriská
• tenisový kurt (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Kvalitný hotel, príjemný personál, výborná poloha, 
veľký bazénový areál s toboganmi, to všetko vytvá-
ra skvelý predpoklad na pohodovú dovolenku.

zľava až 33% od 419 € - do 719 €

Základná cena: 624 € - 986 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• dokonalá čistota
• pestrá a kvalitná strava
• ústretový personál
• sústava toboganov pre malých aj veľkých

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: ****

AQUAPARK

PRE RODINY S DEŤMI

PRIAMO PRI PLÁŽI

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• neskoré kontinentálne raňajky (10.00 – 12.00)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

produkcie (10.00 – 24.00)
• detské menu, 2x do týždňa tematické večere
• sendviče, šaláty, pizza v snack bare 

(12.00 – 15.00)
• čaj, káva, koláčiky, zmrzlina v snack bare (15.00 

– 17.00)
• cooking show
• 1x za pobyt večera vo vybranej á la carte reštau-

rácii (18.30 - 21.30, nutná rezervácia)
• bezlepková strava (na vyžiadanie)
• hotelový aquapark zdarma

First moment zľava až 33% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/evrika-beach-club-hotel/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Sv. Dimitar****

Bratislava
Košice

8
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Elegantný hotel Sv. Dimitar sa nachádza blízko 
centra letoviska Primorsko a  zároveň neďaleko 
piesočnatej pláže.
Vzdialenosti
• pláž  240 m
• centrum  500 m
• nákupné možnosti  100 m
• letisko  60 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• apartmány s dvoma miestnosťami pre až 5 osôb 

(za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• TV, telefón, klimatizácia
• minichladnička, WiFi
• detská postieľka (za príplatok)
• klimatizácia
• TV/SAT, telefón, rádio
• WiFi, trezor (obe zdarma)
• minichladnička

• balkón alebo terasa

Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• hotelová reštaurácia s terasou, bar
• vonkajší bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa (zdarma)
• sauna a masáže (za poplatok)
• stolný tenis a biliard (za poplatok)
• práčovňa (za poplatok)
• zmenáreň

Pláž
• piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• tenisové kurty a minigolf v okolí (za poplatok)
• bary, zábavné podniky s hudbou, diskotéky 

v okolí
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive
• možnosť polpenzie (zľava)
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 1 hod. 30 min
• transfer cca 80 min
FIFO mienka
Rodinne vedený hotel so zameraním na kvalitu 
služieb poskytuje veľmi spoľahlivé služby. Majiteľ 
hotela viac než 10 rokov pôsobil v Rakúsku a skúse-
nosti pretavil do prevádzky tohto hotela. Najlepší 
trojhviezdičkový all inclusive hotel v Primorsku!

zľava až 30% od 299 € - do 439 €

Základná cena: 427 € - 627 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 212 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  Novinka

KLIENTI OCEŇUJÚ
• moderný a čistý hotel
• skvelá strava
• milý personál
• krásne prostredie

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: ***

NÁŠ TIP

EXKLUZÍVNE U NÁS

VÝBORNÁ STRAVA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• ľahké občerstvenie počas dňa (zmrzlina, káva, 

čaj, koláčiky), snack (15.30 - 16.30)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (08.00 - 22.00)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-bulharsko-ponuka-zajazdov/hotel-sv-dimitar/?c%5B0%5D=1&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=24#anim-odrazky
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hotel Kolymbia Bay Art****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 25% od 399 € - do 699 €

Základná cena: 484 € - 941 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,4/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• veľmi ochotná hotelová obsluha
• príjemné a pokojné prostredie
• bohatý výber jedál
• skvelé koktejly

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ****

FIFO EXCELLENT

LEN PRE DOSPELÝCH

VÝBORNÁ STRAVA

Štýlový hotel Kolymbia Bay Art je situovaný 
v  pokojnom prostredí letoviska Kolymbia pod 
známym vrchom Tsambika. Spojenie moderných 
materiálov, dekorácií a  umenia dodávajú hotelu 
osobitú atmosféru. Určený pre páry a osoby star-
šie než 16 rokov. Za spomenutie stojí aj zavedenie 
exkluzívneho stravovacieho konceptu „gourmet 
style all inclusive“, čo môžeme voľne preložiť ako 
all inclusive pre labužníkov.
Vzdialenosti
• pláž  140 m
• centrum  700 m
• nákupné možnosti  50 m
• letisko  30 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• dvojlôžkové izby orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• TV/SAT, telefón, minichladnička
• WiFi, trezor a klimatizácia
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• set na prípravu kávy a čaju
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi v hoteli (zdarma)

• reštaurácia
• stredomorská á la carte reštaurácia 

„Lovester“(za poplatok)
• bazén, bar pri bazéne
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• parné kúpele, aromaterapia, masáže, beauty 

centrum (za poplatok)
Pláž
• piesočnato-kamienková pláž
• ležadlá, slnečníky a matrace (za poplatok)
Šport a zábava
• vodné športy na pláži (za poplatok)
• požičovňa áut, skútrov a bicyklov
Stravovanie
• gourmet style all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer 50 min
FIFO mienka
Ideálna dovolenka pre páry a  dospelých, kto-
rí túžia po  tichu a  relaxe s  kvalitnými službami 
v  elegantnom prostredí menšieho hotela, kde 
budete ostatných hostí poznať už za  pár hodín. 
Stravovací koncept „gourmet style all inclusive“ 

vo Vás zanechá pocit, že sa stravujete v  luxusnej 
hotelovej reštaurácii.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov, navyše počas večere možnosť výberu 
z ponuky á la carte

• neskoré raňajky
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

produkcie (10.00 – 23.30)
• ľahké občerstvenie počas dňa

First moment zľava až 25% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/hotel-kolymbia-bay-art/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
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hotel Irene Palace Beach Resort*****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 349 € - do 679 €

Základná cena: 499 € - 970 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• krásne prostredie
• starostlivý personál
• ležadlá v záhrade pri pláži v cene
• hotelové tobogany v cene

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

BESTSELLER

TOBOGANY

PRIAMO PRI PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

Hotel Irene Palace Beach Resort leží priamo pri 
pláži v pokojnom prostredí v blízkosti centra leto-
viska Kolymbia. Súčasťou hotelového komplexu je 
areál s bazénom a pekná zelená záhrada s ležad-
lami a  výhľadom na  more a  najnovšie aj sústava 
toboganov, čo je na ostrove výnimočné.

Vzdialenosti
• pláž  50 m
• centrum  300 m
• nákupné možnosti  100 m
• letisko  30 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 

dvoch prísteliek
• dvojlôžkové izby orientované na morskú stranu 

s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (za 
príplatok)

• dvojlôžkové izby Superior s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (za príplatok)

• dvojlôžkové izby Superior orientované na 
morskú stranu s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (za príplatok)

• tri dospelé osoby a jedno dieťa sú ubytované 
v izbe so štandardnou rozlohou 25 m2

• WiFi (zdarma)
• trezor (za poplatok)

• klimatizácia (1.6. - 15.9. zdarma)
• minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• detská postieľka (na vyžiadanie)
• balkón
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• TV miestnosť
• reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne
• bazén, detský bazén, vírivka
• tobogany
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• mini ZOO, detské ihrisko, detský klub
• sauna, masáže (obe za poplatok)
• kaderníctvo, minimarket
Pláž
• piesočnato-kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
• ležadlá a slnečníky v hotelovej záhrade blízko 

pláže (zdarma)
Šport a zábava
• animačný program pre deti aj dospelých
• tenisové kurty (zdarma)
• večerné osvetlenie kurtov (za poplatok)
• záhradný šach, minigolf, stolný tenis
• volejbalové a basketbalové ihrisko

• biliard (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Hotel s  príjemnou dovolenkovou atmosférou 
a  medzinárodnou klientelou v  blízkosti pláže. 
Ležadlá a slnečníky pod zelenými stromami, ani-
mačný program a  dlhodobo kvalitné služby, to 
je prísľub dobrej dovolenky. K  tomu tobogany 
zdarma!

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov
• vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 

miestnej výroby (10.00 - 23.00)
• zmrzlina pre deti (10.00 - 17.00)
• koláče a ľahké občerstvenie počas dňa (11.00 - 

12.00 a 15.30 - 16.30)
• 1x týždenne grécky večer

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/irene-palace-beach-resort/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky


36

R
H
O
D
O
S

KO
SK

IN
O

U
hotel Virginia Family Resort****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotelový komplex Virginia Family Resort je situ-
ovaný v  pokojnom prostredí záhrady neďaleko 
dedinky Koskinou, iba 5 km od hlavného mesta 
Rhodos. Na pláž vzdialenú asi 150 m vedie cestič-
ka dolu svahom. Nedávno prešiel rekonštrukciou.
Vzdialenosti
• pláž  150 m
• centrum (mesto Rhodos)  5 km
• nákupné možnosti  550 m
• letisko  10 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• dvojlôžkové izby v bungalove s možnosťou 

jednej alebo dvoch prísteliek (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• rodinné izby so zaťahovacími dverami (za 

príplatok)
• jednospálňová rodinná izba (spálňa + obývač-

ka) (za príplatok)
• WiFi (zdarma), vysokorýchlostná WiFi (za 

poplatok)
• klimatizácia (zdarma jún - september)
• trezor (za poplatok)
• minichladnička, TV, telefón

• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• reštaurácia s terasou
• 2 á la carte reštaurácie (za poplatok)
• lobby bar, snack bar pri bazéne
• 2 vonkajšie bazény, 2 detské bazény
• šmykľavky pre deti
• ležadlá a slnečníky v areáli hotela (zdarma)
• posilňovňa, minimarket
• veľké detské ihrisko
Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
• slnečníky a ležadlá (za poplatok)
Šport a zábava
• jednoduchý animačný program pre deti 

a dospelých
• miniklub pre deti (4 - 12 r.)
• masáže (za poplatok)
• stolný tenis, biliard (obe za poplatok)
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 20 min

FIFO mienka
Kombinácia spoľahlivých služieb hotela, peknej 
pláže a blízkosti mesta Rhodos, k tomu dobrý po-
mer ceny a kvality. Hotel je medzi našimi klientami 
veľmi obľúbený.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov (grécka a medzinárodná kuchyňa)
• zmrzlina počas obeda a večere
• neobmedzená konzumácia piva, vína a nealko-

holických nápojov (10.00 – 22.30)
• neobmedzená konzumácia miestnych alkoho-

lických nápojov (ouzo, rum, brandy a i.) (18.00 
– 22.30)

• 1x za pobyt večera v á la carte reštaurácii podľa 
dostupnosti (nutná rezervácia)

• bezlepková strava (na vyžiadanie)

zľava až 36% od 199 € - do 519 €

Základná cena: 311 € - 786 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• dobrý výber a chutná strava
• milý a ochotný personál
• pekná pláž
• pokojná lokalita

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: ****

NÁŠ TIP

VÝBORNÁ CENA

PRE RODINY S DEŤMI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

First moment zľava až 36% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/virginia-family-resort/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
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hotel Lutania Beach*****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 329 € - do 649 €

Základná cena: 470 € - 927 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  Novinka

KLIENTI OCEŇUJÚ
• výhodná poloha priamo pri pláži
• príjemné a pekné izby
• ochotný personál
• bazén s výhľadom na more

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

Príjemný hotelový komplex Lutania Beach je 
umiestnený priamo pri pláži v letovisku Kolymbia, 
ktoré poskytuje priestor na večerné prechádzky 
a na nákup suvenírov. Priamo z bazéna je nádher-
ný výhľad na more.
Vzdialenosti
• pláž  50 m
• centrum  300 m
• nákupné možnosti  150 m
• letisko  30 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 

dvoch prísteliek
• dvojlôžkové izby orientované na morskú stranu 

s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (za 
príplatok)

• jednopriestorové rodinné izby pre štyri osoby 
(za príplatok)

• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• TV, telefón, minichladnička
• klimatizácia (zdarma 15.6. - 15.9.)
• WiFi (zdarma)
• detská postieľka (na vyžiadanie)
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• hlavná budova a 2 vedľajšie budovy
• vstupná hala s recepciou
• trezor na recepcii (za poplatok)

• reštaurácia
• bar pri bazéne, snack bar
• vonkajší bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• tenisové kurty (osvetlenie za poplatok)
• stolný tenis, herňa pre deti

Pláž
• piesočnato-kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• animačný program pre deti a dospelých
• večerný animačný program
• 1x týždenne grécky večer
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 50 min

FIFO mienka
Príjemný hotelový komplex umiestnený priamo 
pri piesočnato-kamienkovej pláži je predurčený 
na prežitie krásnej dovolenky. Navyše s výborným 
pomerom ceny a služieb.

ALL INCLUSIVE
•  raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• dopoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie, 

snacky (10.00 - 12.00 a 16.00 - 18.00)
• neobmedzená konzumácia piva, vína a nealko-

holických nápojov (10.00 - 24.00)
• neobmedzená konzumácia miestnych alkoho-

lických nápojov (ouzo, gin, whisky, vodka, rum, 
brandy a i.) (18.00 - 24.00)

• 1x týždenne grécky večer

EXKLUZÍVNE U NÁS

PRIAMO PRI PLÁŽI

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DVE DETI ZDARMA

DIEŤA DO 15 R. ZDARMA

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/hotel-lutania-beach/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
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hotel Kolymbia Sun***

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Príjemný hotel sa nachádza v letovisku Kolymbia, 
v  blízkosti taverien a  obchodov. Je umiestnený 
v  upravenej záhrade s  bazénom. Na  výber sú tri 
neďaleké pláže.
Vzdialenosti
• pláž  220 m
• centrum  100 m
• nákupné možnosti 100 m
• letisko  30 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• TV, telefón, minichladnička
• WiFi, trezor a klimatizácia (zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi na recepcii (zdarma)
• reštaurácia, bar pri bazéne
• bazén, detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)

• malé detské ihrisko
Pláž
• piesočnato-kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• stolný tenis, volejbalové ihrisko
• vodné športy (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 50 min
FIFO mienka
Ideálna poloha rodinného hotela s  all inclusive 
v  gréckom štýle poskytuje výborné podmienky 
na spoznanie strediska Kolymbia a blízkeho oko-
lia. Relatívne blízko je to na  jednu z  troch pláží 
a  tiež do  centra letoviska. Na  kvalitu služieb ne-
ustále dohliada priamo majiteľ.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, lokálne víno, čapované pivo, čaj, káva 
(10.00 - 23.30)

• ľahké občerstvenie počas dňa, zmrzlina

zľava až 30% od 289 € - do 549 €

Základná cena: 413 € - 799 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• milý a ochotný personál
• čistý hotel
• dobrý výber a chutná strava
• piesočnatá pláž v zálive

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

OBĽÚBENÝ HOTEL

VÝBORNÁ STRAVA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

First moment zľava až 30% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/hotel-kolymbia-sun/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
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hotel Memphis Beach****

Bratislava
Košice

8
dní

11
dní

12
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 289 € - do 549 €

Základná cena: 413 € - 799 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• pokojné prostredie a čistota
• bohatá a kvalitná strava
• milá a slušná obsluha
• dobre udržiavané izby

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

NÁŠ TIP

VÝBORNÁ CENA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DVE DETI ZDARMA

DIEŤA DO 14 R. ZDARMA

Stredne veľký hotelový komplex Memphis Beach 
sa nachádza v stredisku Kolymbia. Tvorí ho hlavná 
budova a tri pavilóny. Má dobrú polohu v blízkosti 
pláže a zároveň neďaleko centra letoviska.
Vzdialenosti
• pláž  190 m
• centrum  50 m
• nákupné možnosti  50 m
• letisko  30 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• jednopriestorové rodinné izby s možnosťou 

dvoch prísteliek
• TV, telefón
• klimatizácia (za poplatok)
• minichladnička
• WiFi  (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou

• klimatizovaná reštaurácia
• trezor na recepcii (za poplatok)
• WiFi (za poplatok)
• bar pri bazéne
• dva bazény, bazén pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• malá posilňovňa (zdarma)
• minimarket
Pláž
• piesočnato-kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• volejbal, stolný tenis, biliard (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 50 min

FIFO mienka
Tento hotel odporúčame klientom, ktorí ocenia 
relax v  pokojnejšom prostredí, zároveň si však 
môžu užívať služby all inclusive. Výhodou pre 
rodiny sú pobyty až pre 2 deti zdarma. Hostia si 
v posledných sezónach pochvaľujú príjemné pro-
stredie a dobrú kuchyňu. Veľmi dobrý pomer ceny 
a kvality služieb.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov, medzinárodná a grécka kuchyňa
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, 

káva a čaj (11.00 - 23.00)
• popoludňajšie občerstvenie, sušienky 

(15.00 - 18.00)
• zmrzlina pre deti (15.00 - 18.00)
• koktaily (20.30 - 23.00)
• 1x týždenne grécka večera s gréckou hudbou 

alebo večera s klavírnou hudbou

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/hotel-memphis-beach/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
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Mitsis Alila Resort & Spa***** de luxe

hotel Calypso Beach**** superior
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8
dní
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dní

12
dní

Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel je vďaka kombinácii kvalitných služieb, vý-
bornej stravy a krásnej piesočnatej pláže vhodnou 
voľbou pre klientov očakávajúcich vyšší štandard. 
Veľmi obľúbený u hostí CK FIFO.
Klienti oceňujú
• milý personál
• výborné jedlo
• vynikajúci animačný program
• plážový servis zdarma
Vzdialenosti
• pláž  20 m
• centrum  1 km
• nákupné možnosti  100 m
• letisko  20 km

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek
• dvojlôžkové izby orientované na morskú stranu 

s možnosťou 1-2 prísteliek (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV, telefón, WiFi (zdarma)
• klimatizácia
• minichladnička, trezor (zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón
• detská postieľka (na vyžiadanie)
Vybavenie hotela
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácia 1x za pobyt (nutná 

rezervácia)

• lobby bar, bar pri bazéne, snack bar
• fitness centrum, sauna (zdarma)
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti
• šmykľavky pre deti
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• slnečná záhrada, minimarket
Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
Šport a zábava
• animačný program pre deti aj dospelých
• večer živá hudba
• detské ihrisko, miniklub
• stolný tenis, šípky, tenisový kurt
• Aegeo Spa a masáže (za poplatok)
• biliard (za poplatok)
• plážový volejbal, minigolf
• vodné bicykle, kanoe (zdarma)
• vodné športy a atrakcie na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive

Výborná poloha na  pláži a  špičková úroveň po-
skytovaných služieb uspokojí aj najnáročnejšiu 
klientelu.
Klienti oceňujú
• veľmi kvalitné služby
• nádherné prostredie
• výborná pláž
• miesto skvelého relaxu
Vzdialenosti
• pláž  20 m
• centrum (Faliraki) 3 km
• nákupné možnosti  50 m
• letisko  20 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby orientované na morskú stranu 

s možnosťou jednej prístelky
• rodinné izby (za príplatok)
• rodinné izby so súkromným bazénom (za 

príplatok)
• TV, telefón, WiFi, klimatizácia, trezor (zdarma)
• minichladnička 
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• set na prípravu kávy a čaju
• balkón alebo terasa
• detská postieľka (na vyžiadanie)
Vybavenie hotela
• hlavná budova a vilky
• recepcia, WiFi v celom hoteli (zdarma)
• vysokorýchlostné WiFi (za poplatok)
• hlavná reštaurácia
• niekoľko tematických á la carte reštaurácií 

• niekoľko barov
• vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén
• šmykľavky pre deti a dospelých
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• fitness centrum
• Spa & Wellness s jacuzzi, vnútorný bazén
• sauny a masáže (za poplatok)
• kozmetický a kadernícky salón (za poplatok)
Pláž
• dlhá piesočnato-kamienková s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
Šport a zábava
• animačný program pre deti aj dospelých
• zábavné večerné show so živou hudbou
• detské ihrisko, mini klub
• vodné pólo, stolný tenis, aerobic, kanoe, plážo-

vý volejbal (zdarma)
• vodné športy (za poplatok)
Stravovanie
• ultra all inclusive

zľava až 34% od 919 € – do 1379 €

Základná cena: 1399 € - 2074 €

Cena na osobu, 7 nocí s ultra all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,4/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: *****

FIFO EXCELLENT

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

PRIAMO PRI PLÁŽI

ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov vrátane nápojov miestnej výroby
• neskoré raňajky
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

produkcie, a tiež vybrané značkové nápoje
• občerstvenie počas dňa
• popoludňajšia káva, čaj, zákusky
• počas pobytu večera v á la carte reštaurácii (vo 

vybraných nutná rezervácia)

zľava až 27% od 599 € – do 979 €

Základná cena: 824 € - 1355 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,7/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

PRE NÁROČNÝCH

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

PRIAMO PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• miestne, a tiež vybrané značkové alkoholické 

a nealkoholické nápoje (10.00 – 02.00)
• ľahké občerstvenie počas dňa (10.00 – 23.00)
• zmrzlina, káva, čaj, koláče (10.00 – 22.00)
• nočný snack (23.00 - 02.00)
• 3x do týždňa tematické večere
• 1x za pobyt večera v á la carte reštaurácii

First moment zľava až 34%

First moment zľava až 27%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/hotel-calypso-beach/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/hotel-mitsis-alila-resort-and-spa/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
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hotel Sunrise****

štúdiá Elpida Beach***
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Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

U našich klientov dlhoročne obľúbené ubytovacie 
zariadenie. Veľmi pekná lokalita priamo pri plá-
ži. Poteší vlastný bazén s  výhľadom na more. Za 
zábavou do centra letoviska to tiež nie je ďaleko. 
A to všetko s vynikajúcou cenou.
Klienti oceňujú
• čisté štúdiá
• ochotný personál
• bazén a krásne okolie
• pokojné prostredie 

Vzdialenosti
• pláž  30 m
• centrum  1,2 km
• nákupné možnosti  1,2 km
• letisko  20 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové a trojlôžkové štúdiá typu 

„Štandard“ s kuchynským kútom so základným 
vybavením, minichladnička, varič, varná kanvi-
ca, klimatizácia (za poplatok)

• dvojlôžkové izby typu „Superior“ s novším ná-
bytkom, minichladnička, varná kanvica, trezor 
a klimatizácia (zdarma), bez kuchynského kúta

• jednolôžkové štúdiá (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• balkón alebo terasa
Vybavenie ubytovacieho zariadenia
• recepcia, trezor na recepcii (za poplatok)
• TV na recepcii
• WiFi na recepcii (zdarma)
• bar pri bazéne
• bazén s oddelenou časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)

Pláž
• piesočnatá pláž, pri vstupe do vody miestami 

kamene
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
• nudistická pláž (700 m od štúdií)

Šport a zábava
• diskotéky a bary v letovisku

• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• klienti v štúdiu „Štandard“ - individuálne stravo-

vanie, resp. rozšírené kontinentálne raňajky (za 
príplatok)

• klienti v izbe „Superior“ - rozšírené kontinentál-
ne raňajky (bez príplatku)

Hotel ocenia najmä milovníci relaxu a  pokojnej 
dovolenky na peknej pláži. Areál poskytuje každé-
mu dostatok priestoru. Do najbližšej obce je to len 
na skok. To platí aj o populárnom Lindose.
Klienti oceňujú
• pestrá a chutná strava, veľa ovocia a zeleniny
• úslužný a milý personál
• všade čistota
• výborná poloha priamo pri piesočnatej pláži
Vzdialenosti
• pláž 30 m
• centrum (Pefki)  1,5 km
• nákupné možnosti  900 m
• letisko  57 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• dvojlôžkové izby Superior s možnosťou jednej 

prístelky (za príplatok)
• rodinné izby Superior (za príplatok)
• klimatizácia, minichladnička
• TV, telefón
• trezor (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
• detská postieľka na vyžiadanie
Vybavenie hotela
• WiFi vo vstupnej hale (zdarma)
• hlavná reštaurácia, bar pri bazéne
• á la carte reštaurácia s nutnosťou rezervácie (za 

poplatok)
• vonkajší bazén, detský bazén
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• detské ihrisko

• masáže (za poplatok)
• minimarket

Pláž
• piesočnatá pláž  s prímesou drobných kamien-

kov, pozvoľným vstupom do vody
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• animačný program, stolný tenis, šípky
• tenisové kurty (osvetlenie za poplatok)
• požičovňa áut a bicyklov
• plážový volejbal
• vodné športy a atrakcie na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive

zľava až 27% od 299 € – do 599 €

Základná cena: 411 € - 811 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 228 €.

zľava až 25% od 185 € – do 299 €

Základná cena: 249 € - 399 €

Cena na osobu, 7 nocí, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,0/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b. 

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

PRIAMO PRI PLÁŽI

VÝBORNÁ STRAVA

DIEŤA DO 14 R. ZDARMA

BESTSELLER

EXKLUZÍVNE U NÁS

PRIAMO PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, káva (10.00 – 23.30)
• ľahké občerstvenie počas dňa, pizza 

(10.30 - 12.30 a 16.30 - 18.30)
• zmrzlina (10.00 – 18.00)
• popoludňajšia káva, čaj, koláče (15.30 – 16.30)

First moment zľava až 27%

First moment zľava až 25%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/hotel-sunrise/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-rhodos-ponuka-zajazdov/studia-elpida-beach/?c%5B0%5D=4&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=27#anim-odrazky
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hotel Silva Beach*****

hotel Golden Beach****
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Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Veľmi príjemný hotelový komplex s  kvalitnými 
službami. Bonusom je plážový servis v cene. Hotel 
je známy veľmi dobrou kuchyňou s veľkým výbe-
rom jedál. Večerné korzo sa nachádza len niekoľko 
krokov od hotela.
Klienti oceňujú
• obľúbený hotel s kvalitnými službami
• priamo pri pláži
• chutná strava
• plážový servis v cene
Vzdialenosti
• pláž   20 m
• centrum 300 m
• nákupné možnosti   50 m
• letisko   25 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky

• dvojpriestorové rodinné izby (FAM) pre 4 osoby
• izby bočne orientované na morskú stranu (za 

príplatok)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• klimatizácia, TV/SAT
• WiFi (zdarma), vysokorýchlostné WiFi (za 

poplatok)
• minichladnička, kanvica
• trezor (za poplatok)
• balkón alebo terasa
• detská postieľka (na vyžiadanie)
Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi (zdarma)
• vysokorýchlostné WiFi (za poplatok)
• hlavná reštaurácia
• 2 tematické á la carte reštaurácie (za poplatok)

• lobby bar, bar pri bazéne, plážový bar
• 2 vonkajšie bazény, detský bazén
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• masáže, sauna, jacuzzi (za poplatok)

Pláž
• menšia piesočnato-kamienková pláž s poz-

voľným vstupom do mora, pri vstupe do mora 
miestami kamene

• ležadlá a slnečníky (zdarma)

Šport a zábava
• medzinárodný animačný program
• tenisový kurt (za poplatok)
• plážový volejbal, vodné pólo
• stolný tenis, šípky
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive

Moderne vybavený hotel má výbornú polo-
hu pri pláži a  pri obchodnom korze strediska 
Hersonissos. Obľúbený je najmä u stredne nároč-
ných klientov.

Klienti oceňujú
• dobré jedlo
• priateľský personál
• všade čisto
• atraktívna poloha

Vzdialenosti
• pláž   20 m
• centrum 500 m

• nákupné možnosti   100 m
• letisko   25 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• dvojlôžkové izby na najvyššom poschodí, 

možnosť jednej prístelky (za príplatok)
• izby bočne orientované na morskú stranu pre 

dve osoby (za príplatok)
• izby priamo orientované na morskú stranu pre 

dve osoby (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• klimatizácia

• TV/SAT, telefón
• WiFi (zdarma)
• minichladnička
• trezor (za poplatok)
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi v hotelovej hale
• hlavná reštaurácia
• á la carte reštaurácia na pláži (za poplatok)
•  lobby bar, bar pri bazéne
• bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• výťah
• minimarket
Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• biliard, stolný tenis
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• all inclusive (za príplatok)

zľava až 30% od  299 € – do 539 €

Základná cena: 427 € -  770 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 228 €.

zľava až 27% od 439 € – do 749 €

Základná cena: 601 € - 1026 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát. 
Cena nezahŕňa: povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  8,4/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ****

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

PRIAMO PRI PLÁŽI

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

OBĽÚBENÝ HOTEL

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE (ZA PRÍPLATOK)
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, víno (10.00 – 23.00)
• popoludňajšie občerstvenie v bare pri bazéne, 

káva (15.30 – 17.30)

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov
• grilované jedlá (11.00 – 12.30)
• popoludňajšie ľahké občerstvenie, snack, 

koláče, sušienky (16.00 – 18.00)
• káva, čaj, vybrané alkoholické a nealkoholické 

nápoje miestnej výroby, a tiež vybrané značko-
vé alkoholické nápoje (10.00 - 23.00)

• zmrzlina pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži

First moment zľava až 27%

First moment zľava až 30%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-kreta-ponuka-zajazdov/hotel-golden-beach/?c%5B0%5D=14&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=341#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-kreta-ponuka-zajazdov/hotel-silva-beach/?c%5B0%5D=14&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=341#anim-odrazky
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hotel Eva Bay*****

Bratislava
Košice

8
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 449 € - do 659 €

Základná cena: 641 € - 941 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  Novinka

KLIENTI OCEŇUJÚ
• plážový servis v cene
• priamo pri mori
• pestrá strava
• hotel len pre dospelých

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ****

NÁŚ TIP

EXKLUZÍVNE U NÁS

LEN PRE DOSPELÝCH

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

PRIAMO PRI PLÁŽI

Príjemný hotelový komplex Eva Bay leží priamo 
pri mori v letovisku Adelianos Kampos, neďaleko 
od pekného historického mesta Rethymno.

Vzdialenosti
• pláž   20 m
• centrum (Rethymno) 5,5 km
• nákupné možnosti   100 m
• letisko (Heraklion)   70 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• TV, telefón, minichladnička
• klimatizácia, WiFi (obe zdarma)
• minichladnička
• trezor (za poplatok)
• balkón alebo terasa

Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• reštaurácia
• lobby bar, bar pri bazéne
• 2 vonkajšie bazény
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• masáže (za poplatok)
Pláž
• piesočnato - kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (zdarma)
Šport a zábava
• 1x týždenne grécky večer so živou hudbou
• plážový volejbal
• vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice

• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 90 min

FIFO mienka
Hotelový komplex Eva Bay je mimoriadne obľú-
bený, a to vďaka kvalitným službám, príjemnej at-
mosfére, polohe priamo pri pláži a tiež plážovému 
servisu v  cene. Atmosféru dotvára fakt, že hotel 
poskytuje služby len dospelým osobám.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 23.00)
• ľahké občerstvenie počas dňa, snack, zmrzlina, 

káva, čaj, koláčiky (10.00 - 17.30)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-kreta-ponuka-zajazdov/hotel-eva-bay/?c%5B0%5D=14&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=341#anim-odrazky
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hotel Mari Kristin****

hotel Sergios***
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Bratislava
Košice

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel ponúka spoľahlivé služby za dobrú cenu. 
Výhodou sú blízkosť pláže a  centra strediska 
Hersonissos. Hotel je určený najmä mladším 
klientom.
Klienti oceňujú
• čistý hotel
• rozmanitá strava
• ústretový personál
• výhodná poloha
Vzdialenosti
• pláž 150 m

• centrum (Hersonissos) 500 m
• nákupné možnosti 100 m
• letisko 25 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• WiFi (zdarma)
• klimatizácia (za poplatok)
• trezor (za poplatok)
• TV/SAT
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy

• balkón alebo terasa

Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi (zdarma)
• reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne
• vonkajší bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• masáže, salón krásy (obe za poplatok)
• práčovňa (za poplatok)

Pláž
• piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• biliard, šípky (obe za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive

Spojenie priateľského personálu a výborných slu-
žieb dodáva hotelu osobitnú atmosféru. Je určený 
predovšetkým pre páry a dospelé osoby.
Klienti oceňujú
• menší moderný hotel
• usmievavý personál
• príjemná atmosféra

• skvelá poloha

Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum (Hersonissos) 750 m
• nákupné možnosti 750 m
• letisko 25 km

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• rodinné izby pre 2-5 osôb (za príplatok)
• WiFi (zdarma)
• klimatizácia (zdarma)
• trezor (za poplatok)
• TV/SAT, telefón
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa

Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia, lobby bar, snack bar
• stredomorská á la carte reštaurácia (za 

poplatok)
• vonkajší bazén, vírivka
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• práčovňa (za poplatok)

Pláž
• piesočnatá - kamienková pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• grécky večer (za poplatok)
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov

zľava až 30% od 369 € – do 519 €

Základná cena: 527 € -  741 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,0/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: ****

LEN PRE DOSPELÝCH

ŠTÝLOVÉ UBYTOVANIE

zľava až 30% od  299 € – do 529 €

Základná cena: 427 € - 756 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive, letecky, delegát.
Cena nezahŕňa povinné príplatky vo výške cca 228 €.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

VÝBORNÁ CENA

SKVELÁ LOKALITA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov
• americké raňajky so zážitkovým varením (07.30 

- 10.00)
• neskoré raňajky
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, pivo, víno (10.00 - 23.00)
• ľahké občerstvenie počas dňa (11.00 - 18.00)
• káva, čaj, koláče, čokoláda (16.30 - 18.00)

First moment zľava až 30%

First moment zľava až 30%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-kreta-ponuka-zajazdov/hotel-sergios/?c%5B0%5D=14&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=341#anim-odrazky
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Bratislava
Košice
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 349 € - do 599 €

Základná cena: 499 € - 856 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• čistý a dobre organizovaný komplex
• veľmi priateľský personál
• rozmanitá a chutná strava
• hotelové tobogany v cene

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: ****

BESTSELLER

EXKLUZÍVNE U NÁS

TOBOGANY

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

Hotelový komplex Rethymno Residence sa skladá 
z  hlavnej budovy a  niekoľkých vedľajších budov. 
Súčasťou komplexu je záhrada so sústavou ba-
zénov. Hotel sa nachádza v  letovisku Adelianos 
Kampos, asi 6 kilometrov od pekného historic-
kého mesta Rethymno, kam premáva pravidelná 
autobusová linka. V  okolí sa nachádza niekoľko 
obchodov a kaviarní.
Vzdialenosti
• pláž   150 m
• centrum (Rethymno) 6 km
• nákupné možnosti   50 m
• letisko (Heraklion)   70 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• rodinné izby pre 4 osoby
• suity pre 4 – 6 osôb (info v CK)
• Junior suity pre 2 osoby so súkromným bazé-

nom (info v CK)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• TV, telefón, WiFi (zdarma)
• trezor (za poplatok)
• klimatizácia (zdarma)
• minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy

• balkón alebo terasa

Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• WiFi (zdarma)
• hlavná reštaurácia
• snack bary pri bazéne (americký, taliansky, 

grécky, ázijsky)
• bary (lobby, bazénový pre rodiny, bazénový len 

pre dospelých)
• 4 bazény pre deti a dospelých
• 1 detský bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• tobogany pre deti aj dospelých
• posilňovňa (zdarma)
• wellness (za poplatok)

Pláž
• piesočnato - kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• jednoduchý animačný program počas dňa
• večerný animačný program 4x týždenne
• miniklub (pre deti 4 - 12 rokov)
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2,5 hod.
• transfer cca 90 min
FIFO mienka
Hotel Rethmyno Residence poskytuje kvalitné 
služby, na ktoré dohliada priamo majiteľ. Na svoje 
si prídu tak rodiny s deťmi, ako aj dospelí (animá-
cia, tobogany, výber jedla...). Veľmi dobrý pomer 
ceny a rozsahu služieb. Zážitkom je aj večerný vý-
let do neďalekého historického Rethymna.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• tematické večere (krétska, talianska, stredomor-

ská a i.), detské menu
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 

výroby, káva, čaj, pivo, víno (10.00 - 22.45)
• občerstvenie v snack baroch - hamburger, hot-

dog, pizza, cestoviny, sushi (14.30 – 18.00)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-kreta-ponuka-zajazdov/hotel-rethymno-residence/?c%5B0%5D=14&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=341#anim-odrazky
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Malý rodinne vedený hotel Seafront sa nachádza 
priamo pri krásnej pláži v  stredisku Adelianos 
Kampos. Do historického mesta Rethymno, vzdia-
leného len 6 km, premáva pravidelná autobusová 
linka. V  okolí sa nachádza niekoľko obchodov 
a kaviarní.
Vzdialenosti
• pláž   40 m
• centrum (Rethymno) 6 km
• nákupné možnosti   100 m
• letisko (Heraklion)   70 km
Ubytovanie
• štúdiá pre 2-3 osoby
• 1-spálňové suity pre 4 osoby (1 spálňa + obý-

vačka) (za príplatok)
• 2-spálňové suity až pre 6 osôb (2 spálne + 

obývačka) (info v CK)
• jednolôžkové štúdio (info v CK)
• kuchynka so základným vybavením (v štúdiách 

aj suitách)

• chladnička, kanvica
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• WiFi (za poplatok)
• klimatizácia (zdarma)
• TV/SAT, telefón
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• recepcia s trezorom (za poplatok)
• WiFi vo vstupnej hale (zdarma)
• hlavná reštaurácia, bar, salónik SAT/TV
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
• masáže (za poplatok)
Pláž
• piesočnato - kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• herňa pre deti, detské ihrisko
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• all inclusive (za príplatok)

Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2,5 hod.
• transfer cca 90 min

FIFO mienka
Hotel Seafront, ako aj jeho názov prezrádza, je 
situovaný priamo pri pláži. Jeho spoľahlivé služby 
zabezpečujú pohodovú dovolenku pre menej ná-
ročných klientov.

zľava až 30% od  279 € – do 419 €

Základná cena: 399 € - 599 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• pekné a čisté ubytovanie
• milý personál
• plážový servis za rozumnú cenu
• výborná poloha priamo pri pláži

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: ***

PRIAMO PRI PLÁŽI

VÝBORNÁ CENA

ALL INCLUSIVE (ZA PRÍPLATOK)
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 

(10.30 – 22.45)
• ľahké popoludňajšie občerstvenie

First moment zľava až 30% Viac info
TU
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Malý rodinný hotelík Dioni s  celkovou kapaci-
tou 17 izieb je situovaný v  letovisku Adelianos 
Kampos, len pár kilometrov od pekného historic-
kého mesta Rethymno. Pozostáva zo štúdií, bazé-
na, recepcie spojenej s barom a malej reštaurácie.

Vzdialenosti
• pláž   190 m
• centrum (Rethymno) 5,5 km
• nákupné možnosti   100 m
• letisko (Heraklion)   70 km

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 

dvoch prísteliek
• dvojlôžkové izby Superior s možnosťou jednej 

alebo dvoch prísteliek (za príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• TV, minichladnička
• WiFi, trezor, klimatizácia (zdarma)
• detská postieľka (na vyžiadanie)
• balkón alebo terasa

Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• reštaurácia
• bar pri bazéne
• vonkajší bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
Pláž
• piesočnato - kamienková pláž
• ležadlá a slnečníky zdarma (limitovaná 

kapacita)
Šport a zábava
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Stravovanie
• all inclusive
Doprava
• letecky Bratislava, Košice
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 90 min
FIFO mienka
O malý rodinný hotelík Dioni sa počas celého dňa 
starajú jeho majitelia. Každý sa na nich môže s dô-
verou obrátiť. Výborná cena pobytu je podčiark-
nutá aj plážovým servisom v cene.

zľava až 30% od 249 € - do 439 €

Základná cena: 356 € - 627 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí  
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  Novinka

KLIENTI OCEŇUJÚ
• plážový servis v cene
• príkladná starostlivosť majiteľov
• pekné a priestranné izby
• výborná cena

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

CENOVÝ HIT

EXKLUZÍVNE U NÁS

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 13 R. ZDARMA

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• popoludňajšie občerstvenie, filtrovaná káva, 

čaj, koláče, sušienky (16.00 - 18.00)
• alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej vý-

roby a tiež vybrané značkové nápoje, čapované 
pivo, víno (12.30 - 22.00)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-grecko-kreta-ponuka-zajazdov/hotel-dioni/?c%5B0%5D=14&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=341#anim-odrazky
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hotel Aloe***

Bratislava

8
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Menší rodinný hotel je situovaný na atraktívnom 
mieste plnom zelene v letovisku Skala Potamia asi 
170 m od pláže Chrissi Ammoudia (Zlatá pláž).
Vzdialenosti
• pláž 170 m
• centrum                 120 m
• nákupné možnosti   100 m
• letisko  25 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• TV/SAT, rádio
• minichladnička, trezor (zdarma)
• klimatizácia (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi (zdarma)
• reštaurácia, bar pri bazéne
• vonkajší bazén s časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)

Pláž
• piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
• slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)
Šport a zábava
• ihrisko a záhrada
• vodné športy na pláži (za poplatok)
• škola potápania (za poplatok)
• požičovňa motoriek a malých automobilov 

(v stredisku)
Stravovanie
• polpenzia, raňajky formou bufetových stolov, 

večere  servírované - výber z 2 hlavných jedál 
(v deň príchodu jednotné menu), prílohy, šaláty 
a dezert formou bufetových stolov

Doprava
• letecky Bratislava
• trvanie letu 1 hod. 40 min
• transfer cca 1 hod. 30 min (vrátane trajektu)
FIFO mienka
Hotel poskytuje základné služby. Pohodu si môže-
te vytvoriť pri bazéne, odkiaľ je nádherný výhľad 

na  okolie, predovšetkým na  stále zelené hory. 
Nádherná príroda, zaujímavé výlety, sympatické 
letovisko a k tomu pohodlné a cenovo dostupné 
ubytovanie.

zľava až 30% od 199 € - do 419 €

Základná cena: 284 € - 599 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, trajekt, letis-
kové poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 248 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• priestranné izby
• príjemný personál
• bazén s krásnym výhľadom na okolie
• pekné letovisko

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

CENOVÝ HIT

EXKLUZÍVNE U NÁS

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DVE DETI ZDARMA

DIEŤA DO 15 R. ZDARMA

First moment zľava až 30% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/thassos/hotel-aloe/?c%5B0%5D=3&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=26#anim-odrazky
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hotel Princess Golden Beach*****

Bratislava

8
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 499 € - do 699 €

Základná cena: 713 € - 999 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s all inclusive, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, trajekt, letis-
kové poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 248 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,7/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• pekné a čisté izby
• výborná, chutná a pestrá strava
• príjemný personál na úrovni
• krásna pláž s bielym pieskom

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

BESTSELLER

EXKLUZÍVNE U NÁS

ALL INCLUSIVE

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Elegantný all inclusive hotel sa nachádza v pokoj-
nej časti letoviska Skala Panagia v blízkosti pláže 
Chrissi Ammoudia, jednej z najkrajších na ostrove.
Vzdialenosti
• pláž   90 m
• centrum                 50 m
• nákupné možnosti   100 m
• letisko  20 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• rodinné izby (jedna miestnosť) s možnosťou 

dvoch prísteliek
• TV/SAT, WiFi (zdarma)
• minichladnička, trezor (zdarma)
• klimatizácia
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón alebo terasa
Vybavenie hotela
• recepcia
• WiFi (zdarma)
• reštaurácia, bar pri bazéne
• vonkajší bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma
• posilňovňa

Pláž
• piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
• slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)

Šport a zábava
• detské ihrisko
• stolný tenis
• plážový volejbal
• vodné športy, škola potápania (za poplatok)
• požičovňa motoriek a malých automobilov 

(v stredisku)

Stravovanie
• all inclusive

Doprava
• letecky Bratislava
• trvanie letu 1 hod. 40 min
• transfer cca  1 hod. 20 min (vrátane trajektu)

FIFO mienka
Veľmi obľúbený hotel s  príjemným prostredím, 
kvalitnými službami a  skvelou kuchyňou. Jeden 
z mála hotelov ponúkajúci all inclusive služby na 
ostrove Thassos. Naši klienti sa sem veľmi radi 
opätovne vracajú.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetových 

stolov
• lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje, 

káva (10.30 - 22.00)
• ľahké občerstvenie, zmrzlina a zákusky (11.00 

- 13.30 a 16.00 - 18.00)

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/thassos/hotel-princess-golden-beach/?c%5B0%5D=3&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=26#anim-odrazky


Rodinná reštaurácia pod olivovníkmi
Grécka kuchyňa

Príjemná letná atmosféra
Chutné jedlo a veľké porcie

R E Š T A U R Á C I A

stravovanie v gréckom štýle

ESCAPE
R E Š T A U R Á C I A
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štúdiá Afroditi*** (bez stravy/raňajky/polpenzia)

Bratislava

8
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 259 € - do 419 € zľava až 30% od 159 € - do 319 €

Základná cena: 
(polpenzia) 370 € - 599 € Základná cena: 

(bez stravy) 227 € - 456 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí s polpenziou alebo bez stravy, 
 letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, trajekt, letiskové poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 248 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,7/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• čisté štúdiá
• milý a ústretový personál
• pokojné prostredie
• výborná strava

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: -

NÁŠ TIP

EXKLUZÍVNE U NÁS

ŠTÚDIÁ S POLPENZIOU

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 15 R. ZDARMA

Štúdiá Afroditi v stredisku Skala Panagia sa nachá-
dzajú v  blízkosti pláže Chrissi Ammoudia (Zlatá 
pláž). Biely piesok, tyrkysové more a zelené hory. 
Celý záliv patrí k  najkrajším miestam na ostrove 
Thassos.

Vzdialenosti
• pláž  100 m
• centrum  100 m

• nákupné možnosti  100 m
• letisko 20 km
Ubytovanie
• štúdiá pre 2 alebo 3 osoby
• TV, WiFi (zdarma)
• klimatizácia (za poplatok)
• trezor (za poplatok)
• kuchynský kút s chladničkou
• vlastné sociálne zariadenie
• balkón
Pláž
• piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
• sprcha
• reštaurácia
Šport a zábava
• plážový volejbal
• vodné športy, škola potápania (za poplatok)
• požičovňa motoriek a malých automobilov 

(v stredisku)

Stravovanie
• individuálna príprava stravy
• servírované raňajky (za príplatok)
• polpenzia - servírované raňajky, večere formou 

výberu z 3 hlavných jedál (v deň príchodu 
jednotné menu)

• stravovanie sa poskytuje v neďalekej reštaurácii 
Escape (250 m) (viď. str. 50)

Doprava
• letecky z Bratislavy do Kavaly
• trvanie letu 1 hod. 40 min
• transfer cca 1 hod. 20 min (vrátane trajektu)

FIFO mienka
Dlhoročne veľmi oceňované a  obľúbené ubyto-
vacie zariadenie našich klientov. Príjemné uby-
tovanie rodinného typu v  tichom prostredí s  vý-
hľadom na zelené hory a blízko pláže. Výnimočná 
je ponuka pobytov so stravovaním. Na výber sú 
raňajky alebo polpenzia v neďalekej reštaurácii.

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/thassos/studia-afroditi-polpenzia/?c%5B0%5D=3&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=26#anim-odrazky


52

M
A
LL
O
R
C
A

C
A

LA
 M

IL
LO

R
Morito suite****
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Komfortné a moderné suity (veľkorozmerné izby) 
so štandardom štyroch hviezdičiek sa nachádza-
jú priamo v  hlavnej budove hotela Morito***. 
Zabezpečujú najvyšší štandard služieb tohto uby-
tovacieho zariadenia.
 Vzdialenosti
• pláž 180 m
• centrum 160 m
• nákupné možnosti 100 m
• letisko 65 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové suity, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek (rozkladaca pohovka pre 1-2 osoby)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT
• klimatizácia, WiFi (zdarma)
• trezor (za poplatok)
• kávovar, minichladnička
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• stôl a stoličky

• balkón
• detská postieľka (za príplatok)
Vybavenie hotela
• reštaurácia, bar
• internetový kútik (za poplatok)
• WiFi (zdarma)
• bazén s oddelenou časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa od 16 r. (zdarma)
• stolný tenis, spoločenské hry (za poplatok)
• biliard, šípky (za poplatok)
• malé SPA centrum od 16 r. (za poplatok)
Pláž
• dlhá a široká piesočnatá pláž s bielym pieskom 

a s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• nepravidelný animačný program
• vodné športy (za poplatok)

• golfové ihrisko v okolí (za poplatok)
• tenisové kurty, squash, minigolf v okolí 

(za poplatok)
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
Doprava
• letecky Bratislava
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 60 min
FIFO mienka
Veľmi obľúbený hotel s  príjemnou rodinnou at-
mosférou. Typickou črtou sú spoľahlivé a  veľmi 
kvalitné služby, ktoré kontroluje priamo majiteľ-
ka. Moderné suity hotela Morito Vám zabezpečia 
vyšší štandard a kvalitu Vášho pobytu v krásnom 
stredisku s  množstvom atrakcií a  s  nádherným 
korzom. Na pobyt v hoteli Morito budete radi a dl-
ho spomínať.

zľava až 30% od 449 € - do 699 €

Základná cena: 561 € - 874 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,5/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• štvorhviezdičkový štandard služieb
• extrémne starostlivý personál
• kvalitná kuchyňa
• nádherné letovisko a pláž

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

FIFO EXCELLENT

EXKLUZÍVNE U NÁS

ŠTÝLOVÉ UBYTOVANIE

VÝBORNÁ STRAVA

First moment zľava až 30% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-spanielsko-mallorca-ponuka-zajazdov/hotel-morito-suite/?c%5B0%5D=16&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=28#anim-odrazky
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hotel Morito****

Bratislava

8
dní

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 309 € - do 539 €

Základná cena: 441 € - 756 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta.

Cena nezahŕňa povinné príplatky (transfer, letiskové 
poplatky, palivové príplatky ai.) vo výške cca 228 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,6/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• štvorhviezdičkový štandard služieb
• extrémne starostlivý personál
• kvalitná kuchyňa
• nádherné letovisko a pláž

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

BESTSELLER

EXKLUZÍVNE U NÁS

SKVELÁ LOKALITA

akcia DIEŤA POBYT ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Hotel Morito sa nachádza v  príjemnom a  dobre 
vybavenom letovisku Cala Millor. Má výhodnú 
polohu. Z  hotela je blízko na pláž, na pobrežnú 
promenádu, ale aj na korzo plné obchodov.
Vzdialenosti
• pláž 180 m
• centrum 160 m
• nákupné možnosti 100 m
• letisko 65 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej alebo dvoch 

prísteliek
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• TV/SAT, WiFi (zdarma)
• klimatizácia, minichladnička
• trezor (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• balkón

• detská postieľka (za príplatok)
Vybavenie hotela
• reštaurácia, bar
• internetový kútik (za poplatok)
• WiFi (zdarma)
• bazén s oddelenou časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• posilňovňa od 16 r. (zdarma)
• stolný tenis, spoločenské hry (za poplatok)
• biliard, šípky (za poplatok)
• malé SPA centrum od 16 r. (za poplatok)
Pláž
• dlhá a široká piesočnatá pláž s bielym pieskom 

a s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• nepravidelný animačný program
• vodné športy (za poplatok)

• golfové ihrisko v okolí (za poplatok)
• tenisové kurty, squash, minigolf v okolí 

(za poplatok)

Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov

Doprava
• letecky Bratislava
• trvanie letu 2 hod. 30 min
• transfer cca 60 min

FIFO mienka
Veľmi obľúbený hotel s  príjemnou rodinnou at-
mosférou. Typickou črtou sú spoľahlivé a  veľmi 
kvalitné služby, ktoré kontroluje priamo majiteľ-
ka. Na dosah je more, pláž s nádherným korzom 
a tiež obchody. Najlepší pomer kvality a ceny na 
Malorke.

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-spanielsko-mallorca-ponuka-zajazdov/hotel-morito/?c%5B0%5D=16&t%5B0%5D=LET&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=28#anim-odrazky
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hotel Bolivar***

hotel Miami***
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel s  výbornou polohou, blízkosť pláže a  cen-
tra letoviska s  početnými obchodmi, barmi 
a atrakciami.

Klienti oceňujú
• čistota
• dobrá kuchyňa
• priateľský personál
• plážový servis zdarma
Vzdialenosti
• pláž 150 m
• centrum 50 m

• nákupné možnosti 50 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 

dvoch prísteliek
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• klimatizácia (na vyžiadanie za príplatok)
• TV, telefón
• WiFi
• minichladnička (na vyžiadanie za príplatok)
• trezor (za poplatok)
• balkón

Vybavenie hotela
• recepcia, WiFi
• hlavná reštaurácia, lobby bar
• výťah
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• práčovňa (za poplatok)
• domáce zvieratá povolené
• stolný tenis

Pláž
•  priestranná, dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• plážový servis (slnečník, ležadlo a kresielko/

izba) zdarma

Šport a zábava
• vodné športy na pláži, windsurfing, potápanie, 

vodné bicykle (za poplatok)
• prenájom bicyklov (za poplatok)
• plážový volejbal
• reštaurácie, bary, zábavné podniky
• golfový klub Jesolo
• aquapark Aqualandia
• športový štadión Armando Picchi
• motokárová dráha - Pista Azzurra – Karting
• Disco Il Muretto
• zábavný park Jesolandia

Stravovanie
• polpenzia, raňajky formou bufetu, servírované 

3-chodové večere s možnosťou výberu z 3 
hlavných jedál, šalátový bufet

• na vyžiadanie možnosť bezlepkovej stravy

Vyhľadávaný hotel s  výbornou polohou a  prí-
jemným personálom ponúka dobré ubytovanie, 
skvelú kuchyňu, bazén a súkromnú pláž. Centrum 
letoviska je na dosah.

Klienti oceňujú
• výborná strava
• milý personál
• bazén
• plážový servis zdarma

Vzdialenosti
• pláž  100 m
• centrum  100 m
• nákupné možnosti  50 m

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej  alebo 

dvoch prísteliek
• jednolôžkové izby  bez balkóna (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• klimatizácia (za poplatok, na vyžiadanie)
• TV/SAT, telefón
• trezor
• minichladnička (za poplatok, na vyžiadanie)
• balkón
Vybavenie hotela
• recepcia
• reštaurácia s veľkou terasou
• bazén s ležadlami a slnečníkmi
• bar
• výťah

• WiFi v hotelovej hale
• parkovisko (v obmedzenom množstve)
• prenájom bicyklov
• domáce zvieratá povolené (za poplatok)
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• plážový servis (slnečník, ležadlo a kresielko/

izba) zdarma
Šport a zábava
• vodné športy na pláži, windsurfing, potápanie, 

vodné bicykle (za poplatok)
• plážový volejbal
• reštaurácie, bary, zábavné podniky
• golfový klub Jesolo
• aquapark Aqualandia
• športový štadión Armando Picchi
• motokárová dráha - Pista Azzurra – Karting
• Disco Il Muretto
• zábavný park Jesolandia
Stravovanie
• polpenzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové 

večere, výber z 3 menu a šalátový bufet

zľava až 27% od 399 € – do 539 €

Základná cena: 549 € - 743 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou, plážový servis.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

BAZÉN

zľava až 27% od 419 € – do 559 €

Základná cena: 579 € - 774 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou, plážový servis.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA

BAZÉN

First moment zľava až 27%

First moment zľava až 27%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-taliansko-ponuka-zajazdov/hotel-miami/
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-taliansko-ponuka-zajazdov/hotel-bolivar/
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apartmány Donatello

apartmány Meridiana
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Príjemná rezidencia neďaleko pláže v pokojnej ze-
lenej časti letoviska Lignano - Riviera. Apartmány 
sa nachádzajú na prízemí a na 1. poschodí.
Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum 100 m
• nákupné možnosti 100 m
Ubytovanie
• apartmán C4+2 pre 4-6 osôb, spálňa s manžel-

skou posteľou, spálňa s dvoma lôžkami
• denná miestnosť s kuchynským kútom, jedál-

ňou a rozkladacím dvojlôžkom
• vlastné sociálne zariadenie
• terasa s posedením
• WiFi, klimatizácia (obe zdarma)
• cena zahŕňa aj spotrebu vody, plynu a energie
Vybavenie ubytovacieho zariadenia
• vonkajší bazén pre dospelých a deti
• výťah, záhrada
• garáž alebo číslované parkovacie miesto
Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• vodné športy na pláži, windsurfing, potápanie, 
vodné bicykle (za poplatok)
• reštaurácie, bary, zábavné podniky
• 18 jamkové golfové ihrisko
• lunapark, minigolf, jazda na koni
• verejné tenisové ihriská, ihriská pre loptové hry
Stravovanie
• individuálne

Apartmánový komplex Donatello, obklopený ze-
leňou, je od centra letoviska Lignano Riviera s ob-
chodmi, snack barmi, reštauráciami a kaviarňami 
vzdialený len niekoľko metrov.
Vzdialenosti
• pláž 250 m
• centrum  100 m
• nákupné možnosti 100 m
Ubytovanie
• Štúdio typ A4 pre 4 osoby (prízemie) - denná 

miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a ďalšími 
dvoma rozkladacími lôžkami, kuchynský kút

• Apartmán typ B2+2 pre 2-4 osoby (prízemie) 
- denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, 
kuchynský kút a jedáleň, spálňa s manželským 
lôžkom

• Apartmán typ C4+2 pre 4-6 osôb - denná 
miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchyn-
ský kút a jedáleň, spálňa s manželským lôžkom, 
spálňa s rozkladacím dvojlôžkom (respektíve 
s dvoma pevnými lôžkami)

• vlastné sociálne zariadenie
• TV, trezor, klimatizácia
• terasa so záhradným nábytkom
• cena zahŕňa aj spotrebu vody, plynu a energie
Vybavenie ubytovacieho zariadenia
• spoločná záhrada, bazén
• výťah, WiFi pri bazéne (zdarma)
• 1 parkovacie miesto pre apartmán
Pláž
• dlhá a široká pláž s jemným pieskom
• väčšia časť pláže - ležadlá a slnečníky (za 

poplatok)
• verejná pláž bez služieb

Šport a zábava
• verejné ihriská
• požičovňa bicyklov a motoriek
• jazda na koni, minigolf

• vodné športy na pláži
Stravovanie
• individuálne

zľava až 20% od 339 € – 789 do €

Základná cena: 424 € - 986 €

Cena za apartmán pre 2 - 4 osoby na 7 nocí.

zľava až 20% od 499 € – do 1299 €

Základná cena: 624 € - 1624 €

Cena za apartmán pre 4 - 6 osôb na 7 nocí.

Hodnotenie klientov:  8,9/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: -

Hodnotenie klientov: 8,9/10b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: -

BAZÉN

KLIMATIZÁCIA A WIFI

PARKOVACIE MIESTO

BAZÉN

KLIMATIZÁCIA A WIFI

PARKOVACIE MIESTO

First moment zľava až 20%

First moment zľava až 20%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-taliansko-ponuka-zajazdov/apartmany-donatello/
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-taliansko-ponuka-zajazdov/apartmany-meridiana/
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rezidencia Acquaverde

apartmány Cormoran
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Štvorposchodová apartmánová rezidencia s  ide-
álnou polohou blízko pláže je vhodná pre všetky 
vekové kategórie. Nachádza sa v pokojnejšej časti 
letoviska.

Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum  100 m
• nákupné možnosti 100 m

Ubytovanie
• Apartmán typ B2+2 pre 2-4 osoby - denná 

miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchyn-
ským kútom, spálňa s manželským lôžkom

• Apartmán typ C4+2 pre 4-6 osôb - denná 

časť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským 
kútom, spálňa s manželským lôžkom, spálňa 
s dvoma lôžkami

• vlastné sociálne zariadenie
• kuchynský kút, mikrovlnná rúra, kávovar
• chladnička s mrazničkou
• klimatizácia, WiFi, TV/SAT
• bezpečnostné dvere
• balkón
• cena zahŕňa aj spotrebu vody, plynu a energie

Vybavenie ubytovacieho zariadenia
• výťah od 1. poschodia (pre väčšinu 

apartmánov)
• 1 parkovacie miesto pre apartmán

Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• verejné tenisové ihriská
• požičovňa bicyklov a motoriek
• jazda na koni
• vodné športy na pláži
• požičovňa windsurfov a plachetníc
• zábavný park, lunapark
• športové centrum Beverly Hill
Stravovanie
• individuálne

Apartmánová rezidencia s bazénom sa nachádza 
neďaleko piesočnatej pláže aj rušného centra le-
toviska Bibione Spiagga. Ubytovanie je vhodné 
pre všetky vekové kategórie. 
Vzdialenosti
• pláž 150 m
• centrum 100 m
• nákupné možnosti 100 m
Ubytovanie
• Apartmán typ B3+2 pre 2-5 osôb - denná 

miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchyn-
ským kútom, spálňa s manželským lôžkom 
a jedným samostatným lôžkom

• Apartmán typ C4+2 pre 4-6 osôb - denná 

časť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským 
kútom, spálňa s manželským lôžkom, spálňa 
s dvoma lôžkami

• vlastné sociálne zariadenie
• mikrovlnná rúra, klimatizácia, TV, balkón
• cena zahŕňa aj spotrebu vody, plynu a energie

Vybavenie ubytovacieho zariadenia
• bazén, výťah
• 1 parkovacie miesto pre apartmán

Pláž
• priestranná, dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava
• verejné tenisové ihriská, športové centrum
• jazda na koni, zábavný park
• vodné športy na pláži
Stravovanie
• individuálne

zľava až 20% od 359 € – do 919 €

Základná cena: 449 € - 1149€

Cena za apartmán pre 2 - 5 osôb na 7 nocí.

Hodnotenie klienbov: 9,3/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: -

BAZÉN

KLIMATIZÁCIA

PARKOVACIE MIESTO

zľava až 20% od 319 € – do 779 €

Základná cena: 399 € - 974 €

Cena za apartmán pre 2 - 4 osoby na 7 nocí.

Hodnotenie klientov: 9,2/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: -

SKVELÁ LOKALITA

KLIMATIZÁCIA A WIFI

PARKOVACIE MIESTO

First moment zľava až 20%

First moment zľava až 20%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-taliansko-ponuka-zajazdov/apartmany-cormoran/
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rezidencia Luxor

rezidencia Eurostar
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Moderná a obľúbená rezidencia Eurostar s apart-
mánmi je situovaná v príjemnej zeleni blízko pie-
sočnatej pláže. Ubytovanie je vhodné pre všetky 
vekové kategórie.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum  200 m
• nákupné možnosti 100 m
Ubytovanie
• Apartmán typ B3 + 2 pre 3-5 osôb - denná 

miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím 
dvojlôžkom, spálňa s manželskou posteľou 
a tretím lôžkom

• Apartmán typ C5 + 2 pre 5-7 osôb - denná 
miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím 
dvojlôžkom, spálňa s manželským lôžkom, 
spálňa s troma lôžkami

• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• mikrovlnná rúra, kávovar
• chladnička s mrazničkou
• klimatizácia, trezor, WiFi, TV/SAT
• bezpečnostné dvere, balkón
• cena zahŕňa aj spotrebu vody, plynu a energie
Vybavenie ubytovacieho zariadenia
• výťah
• bazén a ležadlá pri bazéne
• práčovňa (za poplatok)
• 1 parkovacie miesto pre apartmán
Pláž
• dlhá a široká piesočnatý pláž s jemným pieskom
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• verejné tenisové ihriská
• jazda na koni, zábavný park

• vodné športy na pláži Stravovanie
• individuálne

Veľmi pekná a komfortná rezidencia Luxor sa na-
chádza pri pláži a blízko centra Bibione Spiaggia. 
Moderne zariadené apartmány sú vhodné pre 
všetky vekové kategórie.
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum  100 m
• nákupné možnosti 100 m
Ubytovanie
• Štúdio typ A3 pre  2-3 osoby - denná miestnosť 

s kuchynským kútikom s rozkladacím lôžkom 
a dvojlôžkom

• Apartmán typ B2+2 pre 2-4 osoby - spálňa 
s manželskou posteľou, denná miestnosť 
s rozkladacím dvojlôžkom

• Apartmán typ C4+1 pre 4-5 osôb - denná 
miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím 
lôžkom, spálňa s manželskou posteľou, izba 
s dvoma lôžkami

• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• klimatizácia, WiFi, TV/SAT
• balkón
• cena zahŕňa aj spotrebu vody, plynu a energie
Vybavenie ubytovacieho zariadenia
• výťah, slnečná terasa
• bazén pre deti a dospelých
• práčka (za poplatok)
• 1 parkovacie miesto pre apartmán
Pláž
• Široká, dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným 

vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• verejné tenisové ihriská

• jazda na koni, zábavný park
• vodné športy na pláži

Stravovanie
• individuálne

zľava až 20% od 319 € – do 769 €

Základná cena: 399 € - 961 €

Cena za štúdio pre 2 - 3 osoby na 7 nocí.

zľava až 20% od 489 € – do 1199 €

Základná cena: 611 € - 1499 €

Cena za apartmán pre 3 - 5 osôb na 7 nocí.

Hodnotenie klientov: 9,2/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: -

Hodnotenie klientov: 9,3/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 7 osôb

Národná kategorizácia: -

BAZÉN

KLIMATIZÁCIA A WIFI

PARKOVACIE MIESTO

BAZÉN

KLIMATIZÁCIA

PARKOVACIE MIESTO

First moment zľava až 20%

First moment zľava až 20%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-taliansko-ponuka-zajazdov/rezidencia-luxor/?c%5B0%5D=8&t%5B0%5D=BUS&t%5B1%5D=IND&t%5B2%5D=KOM&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=21#anim-odrazky
https://www.fifo.sk/letne-dovolenky/dovolenka-taliansko-ponuka-zajazdov/rezidencia-eurostar/?c%5B0%5D=8&t%5B0%5D=BUS&t%5B1%5D=IND&t%5B2%5D=KOM&n%5B0%5D=&o=F&i=asc&bpid=21#anim-odrazky
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hotel Hedera*****

hotel Delfin Plava Laguna***
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel poskytuje množstvo služieb. Hoci sú izby 
pomerne malé, kompenzuje to kvalitné stravova-
nie, večerná živá hudba a animácie. Veľmi dobrý 
pomer rozsahu služieb a ceny.

Klienti oceňujú
• dobrá a chutná strava
• atrakcie pre deti

• ochotný a slušný personál
• výborná lokalita

Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum 5 km
• nákupné možnosti 100 m

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, balkón 

na parkovú stranu
• izby s balkónom na morskú stranu (za príplatok)
• jednolôžkové izby a rodinné izby (info v CK)
• TV/SAT, telefón, WiFi (zdarma)
• povolené ubytovanie s domácimi zvieratami 

(za poplatok)

Vybavenie
• centrálna recepcia s WiFi, trezor
• reštaurácia, kaviareň
• vonkajší bazén s morskou vodou, bar pri 

bazéne
• obchod so suvenírmi
• parkovanie (za poplatok)

Pláž
• štrková a kamenistá s betónovými plochami 

na slnenie
• slnečníky a ležadlá (za poplatok)
• sprchy, plážový bar

Šport a zábava
• športové centrum pred hotelom
• futbal, volejbal, tenis, stolný tenis, minigolf
• animácie pre deti aj dospelých

Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• plná penzia - obedy (za príplatok)

Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 5 nocí.

Hotel Hedera je súčasťou komplexu Maslinica 
Hotels & Resorts spolu s hotelmi Narcis a Mimosa-
Lido Palace. Hotel s moderne zariadenými izbami 
je situovaný v  zálive plnom zelene neďaleko od 
centra letoviska Rabac.
Klienti oceňujú
• čistota a stále upratovanie
• dobrý výber jedál
• bazény
• výhodná poloha
Vzdialenosti
• pláž   90 m

• centrum   800 m
• nákupné možnosti   800 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby typu „Standard“, bez balkóna 

strana park/ulica
• dvojlôžkové izby typu „Superior“ s možnosťou 

jednej až dvoch prísteliek, balkón na morskú 
stranu (za príplatok)

• jednolôžkové izby (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• TV/SAT, malá chladnička, trezor, WiFi, 

klimatizácia

Vybavenie
• centrálna recepcia
• aperitiv bar, reštaurácie á la carte
• wellness centrum - masáže, sauny
• 4 vonkajšie bazény, vyhradená časť pre deti
• ležadlá pri bazéne (zdarma), slnečníky 

(za poplatok)
• miestnosť na uskladnenie bicyklov
• parkovanie (zdarma)
Pláž
• štrkovo-okruhliaková pláž s pozvoľným vstu-

pom do mora
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok), 

sprchy
• plážový bar
Šport a zábava
• animácie, miniklub pre deti od 6 do 12 rokov
• mini disco (od 04.06. do 03.09.)
• fitness centrum
• športové ihriská - tenis, volejbal, basketbal, 

futbal, minigolf
• prenájom skútrov a vodných atrakcií,  škola 

potápania
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• nápoj k večeri (2 dcl víno, pivo, minerálna voda, 

džús)
• plná penzia - obedy (za príplatok)
Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 5 nocí v období 
od 02.07. do 03.09., inak 3 noci.

zľava až 27% od 335 € – do 465 €

Základná cena: 455 € - 636 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

BAZÉN

PRE RODINY S DEŤMI

zľava až 20% od 249 € – do 389 €

Základná cena: 311 € - 485 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Hodnotenie klientov:  8,9/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: **

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

PRE RODINY S DEŤMI

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

First moment zľava až 27%

First moment zľava až 20%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-delfin-plava-laguna/
https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-hedera/
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Corinthia Baška Sunny Hotel by Valamar****
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 26% od 378 € - do 569 €

Základná cena: 524 € - 711 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou.

Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5.

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• veľmi pekný bazén
• výborná strava
• výhodná poloha blízko mora
• priateľský personál

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

NÁŠ TIP

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

PRE RODINY S DEŤMI

SKVELÁ LOKALITA

BAZÉN

Hotelový komplex Corinthia Baška je známy kva-
litným službami, profesionálnym a  priateľským 
personálom. Rozprestiera sa pri najkrajšej pláži 
ostrova Krk, niekoľko minút pešej chôdze od cen-
tra mesta Baška.

Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum 300 m
• nákupné možnosti 300 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby orientované na parkovú 

stranu, bez balkóna
• dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky s balkó-

nom na parkovú stranu
• rodinné izby pre 4 osoby - izba s manželským 

lôžkom alebo dvomi pevnými lôžkami a dvomi 
pohovkami, balkón na parkovú stranu

• dvojlôžkové izby s balkónom na morskú stranu 
(za príplatok)

• jednolôžkové izby (za príplatok)
• LCD TV/SAT, telefón, WiFi, trezor, klimatizácia
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• všetky ubytovacie jednotky sú 

novozrekonštruované
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou

• à la carte reštaurácia s veľkou terasou, kde sa 
usporadúvajú zábavné programy

• vnútorné a vonkajšie bazény so sladkou vodou 
s vodnými atrakciami pre deti i dospelých, 
vírivky

• samoobslužný bar pri bazéne
• parkovisko (za poplatok)
Pláž
• kamienkovo-piesočnatá s pozvoľným vstupom 

do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok), sprchy, kabín-

ky na prezlečenie
• vodné športy
• bary a reštaurácie
Šport a zábava
• animačné programy pre deti (od 01.07. do 

01.09.), živá hudba
• detské ihrisko, miniklub
• wellness centrum - sauna, vírivky, masáže
• fitness centrum
• prenájom a úschovňa bicyklov
• potápanie, windsurfing
Stravovanie
• raňajky a neskoré raňajky formou bufetových 

stolov až do 13.00 h - možnosť opätovného 
vstupu do reštaurácie, nealkoholické nápoje 

počas jedla v cene
• večere formou bufetových stolov, nápoje sú za 

príplatok, každý deň i tématické ponuky jedál

FIFO mienka
Hotel Corinthia Baška s atraktívnou polohou blíz-
ko mora je vzdialený len niekoľko minút chôdze 
od centra mesta, kde sa sústreďuje večerný 
život. Široké spektrum ponuky s  vysokou kvali-
tou služieb umožňuje prežitie nezabudnuteľnej 
dovolenky.

Nástup
Denne. Miminimálna dĺžka pobytu 5 nocí v obdo-
bí od 23.07. do 20.08., inak 3 noci.

First moment zľava až 26%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/corinthia-baska-sunny-hotel-by-valamar/
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Veli Mel Sunny Hotel by Valamar***

Lopar Sunny Hotel by Valamar****
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Lopar Sunny Hotel je ideálny pre rodiny s deťmi. 
Príjemné ubytovanie v  tieni stromov uprostred 
množstva zelene a v  blízkosti nádhernej piesoč-
natej pláže. Široké spektrum ponuky pre aktívne 
strávenú dovolenku.
Klienti oceňujú
• priestranné izby
• milý personál
• pozvoľný vstup do mora
• výnimočná piesočnatá pláž

Vzdialenosti
• pláž 100 m
• centrum 500 m

• nákupné možnosti 200 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s balkónom
• rodinné suity pre 2 až 5 osôb - dvojlôžková 

spálňa, denná miestnosť s rozkladacou pohov-
kou pre 2 osoby s možnosťou 5. lôžka, balkón 
na parkovú alebo morskú stranu

• superior suity pre 4 až 6 osôb - dve dvojlôžkové 
spálne, denná miestnosť s rozkladacou pohov-
kou pre 2 osoby, balkón na parkovú stranu

• LCD TV/SAT, telefón, klimatizácia, WiFi (zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• povolené ubytovanie s domácimi zvieratami (za 

príplatok)

Vybavenie hotela
• centrálna recepcia
• klimatizovaná  centrálna reštaurácia
• aperitiv bar s terasou
• tanečná terasa
• parkovisko (zdarma)

Pláž
• jemný piesok, pozvoľný vstup do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok), sprchy, kabín-

ky na prezlečenie
• obchod s plážovými pomôckami
• nafukovací vodný park, tobogan

Šport a zábava
• animácie a večerné zábavné programy, 

minidisco
• basketbalové a minifutbalové ihriská, plážový 

volejbal
• stolný tenis, minigolf
• 9 tenisových kurtov (aj s osvetlením)
• vodné športy, potápačské centrum
• prenájom bicyklov

Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov v centrálnej reštaurácii
• nápoj k večeri (víno, pivo alebo nealkoholické 

nápoje miestnej výroby)
• stredomorská a medzinárodná kuchyňa, šaláto-

vý bufet, vegetariánske jedlo, rybie špeciality, 
koláče

Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 3 noci.

Piesočnatá pláž a pozvoľný vstup do mora vytvá-
rajú ideál ne podmienky pre rodiny s deťmi aj ne-
plavcov. Obľúbené ubytovacie zariadenie, ktoré 
sa veľmi rýchlo vypredá.
Klienti oceňujú
• výborná strava, široký výber
• starostlivý personál
• pozvoľný vstup do mora
• výnimočná piesočnatá pláž

Vzdialenosti
• pláž 50 m
• centrum 500 m
• nákupné možnosti 200 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• jednolôžkové izby (info v CK)
• TV/SAT, klimatizácia, WiFi
• vlastné sociálne zariadenie

• balkón
• povolené ubytovanie s domácimi zvieratami (za 

príplatok)
Vybavenie hotela
• centrálna recepcia
• klimatizovaná centrálna reštaurácia
• aperitív bar s terasou
• parkovisko (zdarma)
Pláž
• jemný piesok, pozvoľný vstup do mora
• plážová reštaurácia
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
• nafukovací vodný park, tobogan
Šport a zábava
• basketbalové a minifutbalové ihriská, plážový 

volejbal
• stolný tenis, minigolf
• 9 tenisových kurtov (niektoré aj s osvetlením)
• vodné športy, potápačské centrum
• prenájom bicyklov
• animácie a večerné zábavné programy
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere podávané formou 

bufetových stolov
• nápoj k večeri (víno, pivo, nealkoholické nápoje 

miestnej výroby)
• stredomorská a medzinárodná kuchyňa, šaláto-

vý bufet, vegetariánske jedlo, rybie špeciality, 
koláče

Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 3 noci.

zľava až 35% od 359 € – do 489 €

Základná cena: 399 € - 743 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou. 
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

PIESOČNATÁ PLÁŽ

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

zľava až 33% od 255 € – do 469 €

Základná cena: 381 € - 710 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou. 
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Hodnotenie klientov:  9,0/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: ***

NÁŠ TIP

VÝHODNÁ RODINNÁ CENA

PIESOČNATÁ PLÁŽ

First moment zľava až 35%

First moment zľava až 33%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/lopar-sunny-hotel-by-valamar/
https://www.fifo.sk/chorvatsko/veli-mel-sunny-hotel-by-valamar/
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apartmány Robert***

Liberty Plaza Hotel*****
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Moderný a  elegantný hotel s  vlastnou plážou 
poskytuje absolútne súkromie. Nachádza sa na 
ostrove Pag v centre mestečka Novalja.
Vzdialenosti
• pláž   15 m
• centrum   1 km
• nákupné možnosti   200 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch príste-

liek (rozkladacia pohovka), balkón na parkovú 
stranu

• izby s balkónom na morskú stranu (za príplatok)
• jednolôžkové izby a suity s vírivkou (info v CK)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• LCD TV/SAT, telefón, WiFi
• klimatizácia, trezor, minibar (za poplatok)
• izby prispôsobené pre zdravotne postihnuté 
osoby
Vybavenie hotela
• centrálna recepcia, WiFi pripojenie
• reštaurácia s terasou s výhľadom na more
• dva vonkajšie bazény
• priestranná slnečná terasa s ležadlami a slneč-

níkmi (zdarma)
• „lounge“ bar, kasíno bar, sushi bar
• nákupné centrum „Liberty Passage“ – 50 m
• parkovisko (zdarma)
Pláž
• štrková, kamienková s upravenými plochami na 

slnenie
• ležadlá na pláži (za poplatok)
• cocktail bar na pláži
• známa pláž Zrće je vzdialená cca 3 km od hotela

Šport a zábava
• fitness centrum v blízkosti (pre hostí hotela 

zdarma)
• neďaleko športové centrum „Cissa“ (2 futbalové 

ihriská, 4 tenisové kurty, bežecká dráha, malé 
futbalové ihrisko, vonkajšia telocvičňa), potá-
pačské centrum

• vodné športy – kanoe, plachtenie, vodné 

lyžovanie, plážový volejbal
• prenájom skútrov, člnov, bicyklov v meste
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 5 nocí v období 
od 18.06. do 20.08., inak 3 noci.

Apartmánový dom Robert má výbornú polohu 
pre pokojnú rodinnú dovolenku. Nachádza sa na 
konci slepej uličky priamo pri pláži. Ubytovanie je 
vhodné aj pre väčšie skupiny priateľov.
Vzdialenosti
• pláž 15 m
• centrum 1,5 km
• nákupné možnosti 200 m
Ubytovanie
• 6x APT 1/2+2 - vyvýšené prízemie a 1. 

poschodie: 2-lôžková spálňa, denná miestnosť 
s rozkladacou pohovkou (vhodná pre 1 dospelú 
osobu alebo 2 malé deti), alebo poschodovou 
posteľou, kuchynský a jedálenský kút, balkón 
orientovaný na morskú stranu

• 2x APT 1/4+2 - 2. poschodie: dve 2-lôžkové 
spálne, priestranná denná miestnosť s rozkla-
dacou pohovkou (vhodná pre 1 dospelú osobu 
alebo 2 malé deti), kuchynský a jedálenský kút

• vlastné sociálne zariadenie, balkón orientovaný 
na morskú stranu

• TV/SAT, WiFi, klimatizácia (zdarma)
• cena zahŕňa aj spotrebu vody a energie, posteľ-

nú bielizeň, záverečné upratovanie, parkovanie 
(1 auto/apartmán)

Vybavenie
• gril vo dvore
• vonkajšia sprcha
• vonkajšia terasa vhodná na cvičenie (napríklad 

aerobic alebo joga)
• parkovanie v oplotenom dvore
Pláž
• kamienkovo-piesočnatá pláž

• prístup na pláž z apartmánového domu 
po schodoch

Šport a zábava
• najbližšia reštaurácia cca 30 m
• reštaurácie, kaviarne, obchodíky v mestečku 

Pag
• tobogan v letovisku

Stravovanie
• individuálne

Nástup
Denne - na preverenie, rezervácie musia nadväzo-
vať. Minimálna dĺžka pobytu 3 noci.

zľava až 20% od 359 € – do 719 €

Základná cena: 449 € - 899 €

Cena za apartmán pre 2-4 osoby na 7 nocí. 
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

zľava až 20% od 359 € – do 629 €

Základná cena: 449 € - 786 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Hodnotenie klientov:  9,2 /10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: -

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

BESTSELLER

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

PRIAMO PRI PLÁŽI

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

BAZÉN

First moment zľava až 20%

First moment zľava až 20%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/apartmany-robert/
https://www.fifo.sk/chorvatsko/liberty-plaza-hotel/
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apartmány Željko I & II*** (s polpenziou)
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

First moment zľava až 30% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/apartmany-zeljko-i/
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apartmány Željko I & II*** (s polpenziou)
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 239 € - do 289 €

Základná cena: 341 € - 413 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou.

Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,3/10

KLIENTI OCEŇUJÚ
• skvelá cena za ubytovanie s polpenziou
• apartmány pre 2-8 osôb
• pozvoľný vstup do mora s piesočnatým dnom
• dobre udržiavané apartmány, pokojná lokalita

Možnosti ubytovania: 1 - 8 osôb

Národná kategorizácia: -

BESTSELLER

VÝBORNÁ CENA

APARTMÁNY S POLPENZIOU

DVE DETI ZDARMA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Na  začiatku dalmátskeho pobrežia leží obec 
Privlaka, ktorá si dodnes zachovala autentický 
charakter rybárskej obce s  pokojným prostre-
dím a  pohostinným domácim obyvateľstvom. 
Apartmány Željko I a Željko II sú od seba vzdialené 
asi 400 m.

Vzdialenosti
• pláž (Žejko I)   150 m
• pláž (Željko II)   350 m
• centrum (Željko I)   300 m
• centrum (Željko II)   300 m
• nákupné možnosti (Željko I)   100 m
• nákupné možnosti (Željko II)  100 m

Ubytovanie
• apartmány 1/2 (+2) pre 2 až 4 osoby (Željko I, II) 

- samostatná spálňa s dvoma lôžkami, obývacia 
izba s rozkladacím dvojlôžkom, kúpeľňa/WC

• apartmán 1/4+2 (+2) pre 4 až 8 osôb (Željko I) 
- tri samostatné spálne, v dvoch z nich sú 

prístelky, dve kúpeľňe/WC
• TV/SAT, ventilátor
• kuchynský kút s chladničkou, kanvica
• balkón alebo terasa
• posteľná bielizeň, uteráky

Pláž
• piesočnato-kamienková s plytkou vodou, 

vhodná pre malé deti a neplavcov
• kamenné plochy na slnenie
• piesočnatá pláž v neďalekom zálive (cca 15 

minút chôdze)
• sprchy a prezliekarne na pláži pri kempe 

Dalmacija (za poplatok)

Šport a zábava
• v zátoke kolotoče, trampolíny, nafukovací hrad 

so šmykľavkou a biliard
• ihrisko na plážový volejbal či bocciu
• požičovňa cestných motocyklov a vodných 

skútrov

• vodné športy - detský vodný skúter, vodný 
skúter a kajak v stredisku (za poplatok)

• pekáreň, obchod, pizzéria, reštaurácia

Stravovanie
• polpenzia – raňajky kontinentálne, večere ser-

vírované formou jednotného menu so šalátom, 
nápojom a ovocím

• strava je podávaná v apartmánovom dome 
Željko I, kde je vybudovaná letná terasa

• na vyžiadanie bezlepková strava – info v CK

FIFO mienka
Kúpanie v  zálive s  plytkou vodou, pokojné pros-
tredie, pohostinní ľudia a lákavé možnosti výletov. 
To všetko ponúka Privlaka pre prežitie pohodovej 
dovolenky. Oblasť je vhodná pre klientov, ktorí 
chcú stráviť svoju dovolenku na pokojnom mies-
te. Výhodou je skvelá cena za pobyt s polpenziou.

Nástup
Sobota. Minimálna dĺžka pobytu 7, resp. 14 nocí.

First moment zľava až 30%

Željko I

Željko II

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/apartmany-zeljko-ii/
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apartmány Croatia***

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Turistický komplex pozostávajúci z apartmánov 
Croatia a  hotela Alba sa nachádza v  pokojnom 
prostredí neďaleko pláže. Od centra mestečka 
Sv. Filip i  Jakov, kde nájdete obchodíky, kaviarne 
a bary, je vzdialený cca 500 m. Rušnejšie letovisko 
Biograd na Moru je vzdialené asi 3 km.
Vzdialenosti
• pláž 100 m
• centrum 500 m
• nákupné možnosti 100 m
Ubytovanie
• APT 1/2+1 – 2-lôžková izba, denná miestnosť 

s jedným lôžkom
• APT 1/2+2 – 2-lôžková izba, denná miestnosť 

s dvomi lôžkami
• APT 1/4+1 – dve 2-lôžkové izby (jedna izba 

s francúzskou posteľou, druhá s oddelenými 
lôžkami), denná miestnosť s jedným lôžkom

• APT 1/4+2 (+1) – dve 2-lôžkové izby, denná 
miestnosť s dvoma lôžkami, prístelka pre 
7. osobu (za príplatok)

• TV/SAT, klimatizácia (zdarma)
• WiFi, trezor
• vlastné sociálne zariadenie

• kuchynský kút, chladnička
• balkón alebo terasa s posedením
• povolené ubytovanie s domácimi zvieratami 

(za poplatok)
• cena zahŕňa aj spotrebu vody a energie, posteľ-

nú bielizeň, záverečné upratovanie
Vybavenie komplexu
• aperitív bar, terasa
• samoobsluha
• TV miestnosť
• ambulancia
• nestrážené parkovisko (zdarma)
Pláž
• kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mo-

ra (vhodná pre deti aj neplavcov)
• betónové platne na slnenie
• slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)
• na pláži reštaurácia (zábavné večery)
Šport a zábava
• športový program, mini klub pre deti od 4 do 12 

rokov
• tenisové kurty, plážový volejbal, ihrisko na lop-

tové hry

• vodné športy na pláži, potápanie, požičovňa 
člnov, detské ihrisko

• kultúrny program v centre

Stravovanie
• individuálne
• stravovanie v susednom hoteli Alba, raňajky, ve-

čere alebo polpenzia formou bufetových stolov 
(za príplatok)

Doprava
• individuálna alebo autobusová
• trasa vedie cez Maďarsko do Chorvátska
• cesta autobusom od slovenských hraníc trvá 

cca 12 hodín

FIFO mienka
Apartmány Croatia sú u našej klientely dlhoročne 
obľúbené. Situované sú neďaleko pláže a aj centra 
letoviska. Výhodou je možnosť dokúpenia raňajok 
alebo večerí alebo polpenzie.

Nástup
Sobota alebo streda v období od 18.06. do 10.09., 
minimálna dĺžka pobytu 7 nocí, inak denne.

zľava až 26% od 229 € - do 639 €

Základná cena: 309 € - 874 €

Cena za apartmán pre 2-3 osoby na 7 nocí. 
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.  

Autobusová doprava cca 115 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• apartmány pre 2-7 osôb
• možnosť doobjednania stravy v hoteli
• výborná cena
• skvelá poloha, blízko pláže

Možnosti ubytovania: 1 - 7 osôb

Národná kategorizácia: ***

CENOVÝ HIT

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

UBYTOVANIE SO PSOM

SKVELÁ LOKALITA

 KLIMATIZÁCIA A WIFI

First moment zľava až 26% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/apartmany-croatia/
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hotel Alba****

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 30% od 169 € - do 339 €

Základná cena: 241 € - 484 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou.

Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.  
Autobusová doprava cca 115 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• skvelá lokalita, blízko pri pláži
• výborný pomer kvalita/cena
• dostatok parkovacích miest pre autá
• spoľahlivé služby

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

BESTSELLER

RODINNÉ IZBY

SKVELÁ LOKALITA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Hotel Alba spolu s  apartmánmi Croatia tvoria 
turistický komplex nachádzajúci sa v  pokojnom 
prostredí neďaleko kamienkovej pláže. Od cen-
tra malebného dalmatínskeho mestečka Sv. Filip 
i Jakov je vzdialený asi 500 m. 

Vzdialenosti
• pláž  100 m
• centrum  500 m
• nákupné možnosti  100 m

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky
• izby orientované na morskú stranu 

(za príplatok)
• rodinné izby (FAM) - spálňa s manželskou po-

steľou, izba s rozkladacím dvojlôžkom, balkón 
na morskú stranu (povinný príplatok), malá 
predsieň s kuchynským kútom

• izby pre handicapované osoby
• TV/SAT, telefón, trezor, chladnička

• vlastné sociálne zariadenie
• balkón
• WiFi (zdarma)

Vybavenie hotela
• recepcia
• WiFi na recepcii (zdarma)
• reštaurácia, terasa, plážová reštaurácia á la carte
• obchod, aperitív bar
• nestrážené parkovisko (zdarma)

Pláž
• kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mo-

ra (vhodná pre deti aj neplavcov)
• slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)
• na pláži reštaurácia s tanečnou terasou (zábav-

né večery a živá hudba)

Šport a zábava
• športový program, mini klub pre deti od 4 do 12 

rokov
• tenisové kurty, plážový volejbal

• vodné športy na pláži
• požičovňa vodných bicyklov
• kultúrny program v meste

Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere podávané formou 

bufetových stolov

Doprava
• individuálna alebo autobusová
• trasa vedie cez Maďarsko do Chorvátska
• cesta autobusom od slovenských hraníc trvá 

cca 12 hodín

FIFO mienka
Veľmi obľúbený hotel, ktorý je súčasťou príjemné-
ho dovolenkového komplexu. Milý personál, mož-
nosti športových aktivít, blízkosť pláže a  centra 
letoviska a  k  tomu výborná cena, tvoria z  hotela 
„bestseller“ v našej ponuke.

Nástup
Sobota. Minimálna dĺžka pobytu 7, resp. 14 nocí.

First moment zľava až 30%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-alba/
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hotel Adriatic****
BI

O
G

RA
D

 N
A 

M
O

RU
C
H
O
R
V
Á
TS

K
O

BI
O

G
RA

D
 N

A 
M

O
RU

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Adriatic je ideálnym miestom pre aktívnu 
dovolenku vďaka pestrej palete aktivít, ktoré leto-
visko ponúka.
Klienti oceňujú
• veľký výber stravy
• čistota
• milý personál
• príjemné prostredie v okolí
Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum 50 m
• nákupné možnosti 50 m

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky pre 

dieťa do 15 r. s francúzskym balkónom
• izby typu „Superior“ s balkónom a minibarom 

(za príplatok)
• jednolôžkové izby (info v CK)
• TV/SAT, klimatizácia, WiFi (zdarma)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
• povolené ubytovanie s domácimi zvieratami 

(za poplatok)
Vybavenie hotela
• recepcia,  WiFi
• klimatizovaná reštaurácia a reštaurácia á la 

carte Lavanda
• koktailový bar Lavender, bar pri bazéne
• parkovisko pri hoteli alebo cca 150 m od hotela 

(za poplatok)

Pláž
• štrková pláž
• betónové plochy na slnenie
• sprchy a toalety, ležadlá a slnečníky (za popla-

tok), bar na pláži
• piesočnatá pláž „Soline“ s pozvoľným vstupom 

do mora vzdialená cca 400 m

Šport a zábava
• vyhrievaný bazén, vírivka, detský bazén
• denné a večerné animácie pre deti a dospelých, 

detská škôlka
• športové centrum (veľký bazén s morskou 

vodou, sauna, whirpool, fitness)
• v blízkosti cyklistická trať okolo prírodného 

parku Vranské jazero
• rušný spoločenský život a rôzne kultúrne 

podujatia počas celého leta

Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• na vyžiadanie špeciálna strava, možnosť doob-

jednania obedov

Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 4 noci od 25.06. 
do 02.09. inak 3 noci.

Hotel sa nachádza uprostred stredomorskej zá-
hrady, ktorá, spolu s  dobrou stravou, pekným 
bazénom a  srdečným personálom, tvorí základ 
spokojnej dovolenky.
Klienti oceňujú
• široký výber jedla
• ochotný personál
• bazény
• poloha v lesoparku a neďaleko pláže
Vzdialenosti
• pláž   350 m
• centrum   800 m

• nákupné možnosti   100 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej až dvoch 

prísteliek formou pevného lôžka a rozkladacej 
pohovky, balkón

• TV/SAT, WiFi (za poplatok), klimatizácia
• minichladnička a trezor (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
Vybavenie
• centrálna recepcia, WiFi pripojenie zdarma
• reštaurácia, aperitiv bar
• dva bazény, jeden s vyhradenou časťou pre 

deti, tobogan
• ležadlá a slnečníky pri bazéne
• bar s terasou s posedením
• wellness - soľné miestnosti, sauna, masáže (za 

poplatok)
• parkovisko (za poplatok)
Pláž
• štrkovo-piesočnatá pláž Soline s pozvoľným 

vstupom do mora
• sprchy, kabínky na prezliekanie
Šport a zábava
• fitness centrum
• kryté viacúčelové ihrisko
• futbalové, volejbalové ihrisko, stolný tenis, 

bowling
Stravovanie
• all inclusive
Nástup
Denne. Miminimálna dĺžka pobytu 3 noci.

zľava až 30% od 389 € – do 589 €

Základná cena: 565 € - 853 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive.  Cena nezahŕňa 
kúpeľný poplatok. Autobusová doprava cca 115 €.

Hodnotenie klientov:  9,2/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

ALL INCLUSIVE

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových 

stolov vrátane nápojov
• popoludňajšie občerstvenie (15.00 - 16.00) – 

káva, čaj, sušienky
• zmrzlina pre deti, nealkoholické i alkoholické 

nápoje miestnej výroby v all inclusive bare pri 
bazéne (10.00 – 22.00)

• miniklub pre deti (01.07. – 31.08.) a animácie pre 
dospelých každý deň okrem nedele, večerné 
animácie

zľava až 30% od 359 € – do 609 €

Základná cena: 516 € - 881 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou. Cena nezahŕňa 
kúpeľný poplatok. Autobusová doprava cca 115 €.

Hodnotenie klientov:  8,7/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

BAZÉN

First moment zľava až 30%

First moment zľava až 30%Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-adriatic/
https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-adria-all-inclusive/
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apartmány Dalmacija Srima***

penzión Sidro***
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Menší rodinný penzión neďaleko pláže je v našej 
ponuke už niekoľko sezón. Bonusom je blízkosť 
centra letoviska s množstvom obchodíkov, reštau-
rácií a  kaviarní a  hlavne cenovo veľmi výhodná 
ponuka.
Klienti oceňujú
• chladnička na izbe
• tichšia lokalita
• blízkosť pláže
• výborná cena
Vzdialenosti
• pláž  150 m
• centrum  700 m
• nákupné možnosti  700 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby Standard so starším nábytkom 

na 3. poschodí bez výťahu, možnosť jednej 
prístelky

• izby Superior na 1. a 2. poschodí s novším 
nábytkom (za príplatok)

• klimatizácia (za poplatok)
• TV/SAT
• minichladnička, uteráky, sušič na vlasy
• vlastné sociálne zariadenie
• balkón
Vybavenie
• reštaurácia
• WiFi v spoločných priestoroch (zdarma)
• parkovanie v blízkosti penzióna zdarma
• uzavreté, oplotené parkovisko (za poplatok)
Pláž
• kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora
• betónové móla určené na opaľovanie a slnenie

• sprchy (za poplatok), kabínky na prezliekanie
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• vodné športy
• prenájom vodných bicyklov, vodných skútrov
• parasailing, surfing
• plavba na lodi spojená s potápaním
• rušný spoločenský život v letovisku

Stravovanie
• polpenzia
• raňajky rozšírené kontinentálne formou čiastoč-

ných bufetových stolov, večere výber z dvoch 
menu - polievka, hlavné jedlo, šalát a dezert

Nástup
Sobota. Minimálna dĺžka pobytu 7, resp. 14 nocí.

Apartmánový dom Dalmacija Srima so záhradou 
a  bazénom sa nachádza vo Vodiciach, v časti 
Srima, priamo pri pláži.
Vzdialenosti
• pláž   10 m
• centrum   2 km
• nákupné možnosti   150 m
Ubytovanie
• APT 1/2+2 - 2-lôžková spálňa, denná miestnosť 

s rozkladacou pohovkou pre 1 dospelú osobu 
alebo dve deti do 12 rokov, kuchynský kút

• APT 1/4+2 - dve 2-lôžkové spálne, priestranná 
denná miestnosť s rozkladacou pohovkou pre 
1 dospelú osobu alebo dve deti do 12 rokov, 
kuchynský kút

• balkón s bočným výhľadom na more
• balkón s priamym výhľadom na more - iba APT 

1/4+2 (za príplatok)
• vlastné sociálne zariadenie
• TV/SAT, WiFi, klimatizácia (zdarma)
• povolené ubytovanie s domácimi zvieratami 

(za poplatok)
• cena zahŕňa aj spotrebu vody a energie, posteľ-

nú bielizeň, záverečné upratovanie
Vybavenie
• bazén so sladkou vodou, detský bazén
• sprcha, slnečníky a ležadlá
• posedenie, gril vo dvore, WiFi
• parkovanie (zdarma)
Pláž
• kamienková pláž s pozvoľným vstupom 

do mora
Šport a zábava
• vodné športy

• kaviarne, reštaurácie
• kultúrny program v centre Vodíc
Stravovanie
• individuálne

Nástup
Sobota alebo utorok. Dĺžka pobytu 3, 4, 7, 10 alebo 
11 nocí, na preverenie.

zľava až 20% od 559 € – do 715 €

Základná cena: 699 € - 894 €

Cena za apartmán pre 2 - 4 osoby na 7 nocí. Cena neza-
hŕňa kúpeľný poplatok. Autobusová doprava cca 115 €.

zľava až 30% od 199 € – do 299 €

Základná cena: 285 € - 428 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou. Cena nezahŕňa 
kúpeľný poplatok. Autobusová doprava cca 115 €.

Hodnotenie klientov:  9,0 /10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: ***

Hodnotenie klientov:  8,9/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

BAZÉN

PRIAMO PRI PLÁŽI

KLIMATIZÁCIA A WIFI

CENOVÝ HIT

EXKLUZÍVNE U NÁS

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

First moment zľava až 20%

First moment zľava až 30%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/apartmany-dalmacija-srima/
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Amadria Park Hotel Andrija****

Falkensteiner Club Funimation**** superior
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Luxusný hotel vhodný pre náročných klientov po-
skytuje široký rozsah služieb vrátane all inclusive.
Klienti oceňujú
• štýlové, pekné a čisté izby
• veľmi kvalitné jedlo
• priateľský personál
• výborná animácia a wellness

Vzdialenosti
• pláž 20 m
• centrum 3,5 km
• nákupné možnosti 100 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s manželskou posteľou 

orientované na parkovú stranu (izby na morskú 
stranu sú za príplatok)

• rodinné izby (FAM) s jednou alebo dvoma 
prístelkami

• jednolôžkové izby (za príplatok)
• LCD TV/SAT, telefón
• WiFi, klimatizácia
• trezor, minibar (za poplatok)
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy, 

papuče, župan
Vybavenie hotela
• recepcia
• WiFi pripojenie v celom hoteli (zdarma)
• klimatizovaná reštaurácia, bar, terasa
• vonkajší bazénový komplex

• bazén so šmykľavkou
• vonkajšia vírivka, parný kúpeľ
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• fitness centrum, solárium, pilates
• upravená záhrada
• parkovisko (zdarma)
Pláž
• štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora
• piesočnatá pláž v blízkosti
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)
Šport a zábava
• animačný program pre dospelých – futbal, 

plážový volejbal, bedminton, strečing, tenis, 
stolný tenis, jogging

• animácie pre deti od 3 do 12 rokov v krajine 
„Falk Land“ (denne, okrem soboty)

• živá hudba, mini disko
• detské ihrisko
Stravovanie
• all inclusive
Nástup
Nástup denne. Minimálna dĺžka pobytu 3 noci.

Hotel je veľmi priateľský k rodinám s  deťmi. 
Poskytuje skutočne výnimočné služby, vďaka kto-
rým Vás čaká bezstarostná dovolenka plná úžas-
ných zážitkov.

Klienti oceňujú
• tu sa myslí na deti
• výborná strava
• milý personál
• množstvo služieb a atrakcií

Vzdialenosti
• pláž  50 m
• centrum (Šibenik)  6 km
• nákupné možnosti (v komplexe) 0 m

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby bez balkóna
• dvojlôžkové izby s prístelkou pre dieťa do 12 

rokov, väčšina s francúzskym balkónom na par-
kovú stranu

• rodinné izby pre dve dospelé osoby a dve 
deti do 12 rokov (poschodová posteľ), väčšina 
s francúzskym balkónom na parkovú stranu, 
izby s balkónom (za príplatok)

• rodinné izby typu „Interconnected“ pre 4 až 8 
osôb - dve dvojlôžkové izby s dvomi prístelkami 
(poschodová posteľ) pre 2 až 4 dospelé osoby 
a 2 až 4 deti do 12 rokov prepojené vnútornými 
dverami, balkón na parkovú stranu (info v CK)

• klimatizácia, minibar, trezor

• TV/SAT, telefón, WiFi basic pripojenie
• vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy
Vybavenie hotela
• vstupná hala s detskou recepciou, WiFi basic 

pripojenie
• reštaurácia, detský kútik
• prebaľovací kútik (mikrovlnná rúra, sterilizátory, 

mixéry)
• obchod so suvenírmi, obchod pre deti
• vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, 

ležadlá (zdarma)
• opatrovanie detí (za poplatok), požičovňa 

kočíkov
• parkovisko (za poplatok)
Pláž
• štrková pláž
• piesočnatá pláž
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)
Šport a zábava
• Dalmatia Aquapark – vodný svet s atrakciami 

pre všetky vekové kategórie (za poplatok)
• Dalmatínska dedina - reštaurácia s atmosférou 

miestnej dediny s tradičnou dalmatínskou 
kuchyňou

• živá hudba, cukráreň
• maskot Solarko & animátori
• miniklub pre deti od 3 do 12 rokov
Stravovanie
• raňajky formou bufetových stolov
• večere formou bufetových stolov (za príplatok)
Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 3 noci.

zľava až 30% od 569 € – do 819 €

Základná cena: 824 € - 1181 €

Cena na osobu, 7 nocí s all inclusive.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

zľava až 20% od 528 € – do 953 €

Základná cena: 660 € - 1191 €

Cena na osobu, 7 nocí s raňajkami.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.

Hodnotenie klientov:  9,8/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ****

Hodnotenie klientov:  9,0/10 b.

Možnosti ubytovania: 2 - 8 osôb

Národná kategorizácia: ****

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

PRE NÁROČNÝCH

PRE RODINY S DEŤMI

FIFO EXCELLENT

PIESOČNATÁ PLÁŽ

PRE RODINY S DEŤMI

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou bufetu vrátane 

nápojov, gril, príprava jedla pred očami hostí, 
kút so zdravou stravou, teplé a studené jedlá

• polnočné občerstvenie, snack bar (11.00 - 24.00)
• nápoje počas dňa (08.00 - 24.00) – pivo, víno, 

koktaily, nealkoholické a alkoholické nápoje, 
uvítací nápoj

First moment zľava až 20%

First moment zľava až 30%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/falkensteiner-club-funimation/
https://www.fifo.sk/chorvatsko/amadria-park-hotel-andrija/
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apartmány Stare Duće***

hotel Alem***
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Výborný pomer ceny a služieb. Hotelový komplex 
s  jednoducho zariadenými izbami každoročne 
svoje služby vylepšuje. Kvalitná strava, moder-
ne zariadená kaviareň pri pláži a  krásna príroda. 
Odporúčame menej náročným klientom.

Klienti oceňujú
• ochotný personál
• bohatá večera a nápoje v cene
• pekné pláže
• pokojná lokalita plná zelene
Vzdialenosti
• pláž  80 m
• centrum  1,8 km
• nákupné možnosti  500 m v areáli kempu 

alebo v Baška Vode 1,8 km
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, 

balkón na parkovú stranu
• izby orientované na morskú stranu (za 

príplatok)
• jednolôžkové izby (za príplatok)
• rodinné izby - dve izby prepojené dverami pre 4 

až 6 osôb (info v CK)
• vlastné sociálne zariadenie
• WiFi (zdarma)
Vybavenie hotela
• centrálna recepcia
• úschovňa batožiny
• WiFi (zdarma)
• priestranná reštaurácia s vonkajšou terasou
• bar s terasou na pláži
• parkovanie (zdarma)

Pláž
• štrkovo-okruhliaková
• FKK pláž (cca 300 m)
Šport a zábava
• plážový servis (za poplatok)
• detské ihrisko, stolný tenis, kolky, vodné športy
• volejbalové ihrisko
• kaviarne, reštaurácie, bary pri pláži, diskotéky 

v meste
• kultúrne podujatia v centre mesta
Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• čapované nápoje k večeri v cene (nealkoholický 

nápoj, pivo alebo víno)

Nástup
Denne. Minimálna dĺžka pobytu 5 nocí.

Priestranné apartmány majú skvelú polohu neďa-
leko pláže aj centra mesta.
Vzdialenosti
• pláž   300 m
• centrum   900 m
• nákupné možnosti   300 m
Ubytovanie
• APT 1/2+2 - vyvýšené prízemie: 2-lôžková spál-

ňa, denná miestnosť s rozkladacou pohovkou 
pre 1 až 2 osoby, kuchynský a jedálenský kút, 
terasa

• APT1/4+1 - 3. poschodie: dve 2-lôžkové spálne, 
denná miestnosť s pohovkou pre 1 osobu, 
kuchynský a jedálenský kút, balkón orientovaný 
na morskú stranu

• vlastné sociálne zariadenie
• TV/SAT, WiFi, klimatizácia (zdarma)
• cena zahŕňa aj spotrebu vody a energie, posteľ-

nú bielizeň, záverečné upratovanie
Vybavenie
• parkovanie pri dome
Pláž
• piesočnatá
Stravovanie
• individuálne
• možnosť doobjednania stravy
Nástup
Sobota v období od 25.06. do 27.08. dĺžka pobytu 
7 nocí, inak denne, dĺžka pobytu 5 nocí.

zľava až 23% od 539 € – do 649 €

Základná cena: 699 € - 843 €

Cena za apartmán pre 2 - 4 osoby na 7 nocí. Cena neza-
hŕňa kúpeľný poplatok. Autobusová doprava cca 115 €.

zľava až 30% od 209 € – do 399 €

Základná cena: 303 € - 579 €

Cena na osobu, 7 nocí s polpenziou. Cena nezahŕňa 
kúpeľný poplatok. Autobusová doprava cca 115 €.

Hodnotenie klientov:  8,9 /10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 5 osôb

Národná kategorizácia: -

Hodnotenie klientov:  8,7/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: **

ĽUBOVOĽNÝ POČET DNÍ

PIESOČNATÁ PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA A WIFI

SKVELÁ LOKALITA

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

First moment zľava až 23%

First moment zľava až 30%

Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/apartmany-stare-duce/
https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-alem/
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hotel Aurora****

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel pozostávajúci z 2 budov sa nachádza v cen-
tre letoviska Podgora priamo pri pláži, od ktorej ju 
delí upravená palmová promenáda s množstvom 
reštaurácií, kaviarní, barov a obchodíkov.

Vzdialenosti
• pláž   10 m
• centrum   150 m
• nákupné možnosti   150 m

Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, 

balkón na morskú stranu
• vlastné sociálne zariadenie
• klimatizácia, TV/SAT

Vybavenie hotela
• recepcia

• výťah
• WiFi v priestoroch hotela (zdarma)
• aperitív bar, snack bar
• reštaurácia s terasou a výhľadom na more
• bazén
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (za poplatok)
• parkovanie (za poplatok)
Pláž
• úzka a dlhá kamienková s pozvoľným vstupom 

do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Šport a zábava
• vodné bicykle, vodné skútre
• tenisové kurty
• futbalové ihrisko
• pestrý kultúrny program v letovisku

Stravovanie
• polpenzia, raňajky a večere formou bufetových 

stolov
• nápoj k večeri zdarma (2dcl vína alebo nealko)

Doprava
• individuálna alebo autobusová
• trasa vedie cez Maďarsko do Chorvátska
• cesta autobusom od slovenských hraníc trvá 

cca 16 hodín

FIFO mienka
Hotel má výbornú kuchyňu s veľkým výberom je-
dál. Výhodou je skvelá poloha pri pláži, hotelový 
bazén a blízke centrum.

Nástup
Sobota. Minimálna dĺžka pobytu 7, resp. 14 nocí.

zľava až 20% od 359 € - do 536 €

Základná cena: 449 € - 670 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou.

Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok.  
Autobusová doprava cca 115 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  9,4/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• veľký výber jedál
• bazén
• blízkosť pláže
• skvelá poloha

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

BAZÉN

SKVELÁ LOKALITA

First moment zľava až 20% Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-aurora/
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hotel Sirena****

Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

zľava až 20% od 339 € - do 365 €

Základná cena: 424 € - 456 €

Základná cena na dospelú osobu pri pobyte na 7 nocí 
s polpenziou.

Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok. 
Autobusová doprava cca 115 €.

Akcia POHODA: pozri strana 4-5

Hodnotenie klientov:  8,9/10 b.

KLIENTI OCEŇUJÚ
• moderne zariadený hotel
• atraktívna poloha pri pláži
• neďaleko centra, ale mimo rušného korza
• bazén

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

NÁŠ TIP

BAZÉN

SKVELÁ LOKALITA

Hotel Sirena sa nachádza na  západnom okraji 
letoviska Podgora, priamo pri pláži. Pešie korzo 
s obchodíkmi a kaviarňami začína hneď vedľa ho-
tela a tiahne sa do centra mestečka v dĺžke takmer 
dvoch kilometrov. Podgora patrí k najmalebnej-
ším letoviská Jadranu.
Vzdialenosti
• pláž  20 m
• centrum  500 m
• nákupné možnosti  200 m
Ubytovanie
• dvojlôžkové izby s francúzskym balkónom 

na stranu park
• dvojlôžkové izby s balkónom na morskú stranu 

s možnosťou jednej prístelky (za príplatok)
• rodinné izby pre dve dospelé osoby a dve deti 

do 12 rokov, resp. 3 dospelé osoby, francúzsky 
balkón na stranu park (info v CK)

• vlastné sociálne zariadenie

• TV/SAT, minichladnička
• klimatizácia
• WiFi
Vybavenie hotela
• vstupná hala s recepciou
• reštaurácia s terasou, kaviareň
• WiFi vo verejných priestoroch hotela (zdarma)
• vonkajší bazén so sladkou vodou
• ležadlá pri bazéne (zdarma)
• parkovanie (za poplatok)
• výťah
Pláž
• kamienková s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)
• v okolí romantické zátoky
Šport a zábava
• vodné bicykle, vodné skútre
• tenisové kurty
• biliard, bowling

• pestrý kultúrny program v letovisku
• cykloturistické trasy v okolí
Stravovanie
• polpenzia, raňajky formou bufetových stolov, 

večere servírované – výber z 3 jedál
Doprava
• individuálna alebo autobusová
• trasa vedie cez Maďarsko do Chorvátska
• cesta autobusom od slovenských hraníc trvá 

cca 16 hodín
FIFO mienka
Hotel s  atraktívnou polohou priamo pri pláži, 
s krásnymi výhľadom na more z terasy, s menším 
bazénikom a neďaleko centra letoviska. Na výber 
je pláž hneď pri hoteli alebo niekoľko malých záli-
včekov v blízkom okolí. Hotel je u klientov obľúbe-
ný pre jeho skvelú polohu.
Nástup
Sobota. Minimálna dĺžka pobytu 7, resp. 14 nocí.

First moment zľava až 20%Viac info
TU

https://www.fifo.sk/chorvatsko/hotel-sirena/
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hotel Toliar***

hotel Bešeňová****
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Bešeňová *** je situovaný priamo v  areáli 
Vodného parku Bešeňová. Liečivá geotermálna 
voda z hĺbky 1987 metrov predurčuje hotel k po-
bytom spojených s  relaxom aj liečením chorôb 
pohybového ústrojenstva a  dýchacích ciest. 
Zábavno-adrenalínová zóna ponúka vyžitie aj 
tým návštevníkom, ktorí do Bešeňovej prichádza-
jú za vodnými atrakciami a zážitkami. Ubytovanie 
vo vodnom parku je spojené aj s  regeneráciou 
a procedúrami vo Wellness & Spa Harmony.

Ubytovanie
2-lôžkové izby typu ŠTANDARD, SUITE (spálňo-
vá a  obývacia miestnosť), ŠTÚDIO (1 miestnosť 
s  kuchynským kútom). APARTMÁNY (spálňová 
a obývacia miestnosť, kuchynský kút), s možnos-
ťou prístelky, TV/SAT, trezor, telefón, chladnička 
s minibarom (za poplatok), WiFi, sprcha, WC, sušič 
na vlasy. 

Vybavenie areálu
VODNÝ PARK BEŠEŇOVÁ: vonkajšie bazény 

s  termálnou vodou, vonkajšie bazény s čírou vo-
dou (v  prevádzke v  letnej sezóne), vnútorné ba-
zény s  čírou vodou, zábavno-adrenalínová zóna 
- viac ako 1 km šmýkacích dráh, bazén s umelým 
vlnobitím, detský bazén s  vodným hradom 
a  atrakciami. V  letnej sezóne sú k  dispozícii: po-
tápanie v  Diving centre, divoká rieka, atrakčný 
bazén a iné.
Saunový dóm s kapacitou až 100 osôb je jednou 
z  najväčších sáun, kde zažijete tie najlepšie sau-
nové rituály, priestor na ochladzovanie s umelými 
skalami, vynovené interiérové tepidárium, ktoré 
pozostáva z  lôžkovej a  lehátkovej časti, masážne 
sprchy, ľadopád. Vodný park Bešeňová a saunový 
dóm sú za príplatok.

Hotel Toliar ***  sa nachádza v  prekrásnom pro-
stredí Vysokých Tatier v centre Štrbského Plesa 
v  nadmorskej výške 1355 m. n. m. Centrálnu 
polohu hotela ocenia milovníci lyžovania aj vy-
sokohorskej turistiky. Hotel je vhodný pre rodiny 
s  deťmi a priateľský k domácim miláčikom. Na 
značkované turistické chodníky sa môžete napojiť 
priamo pri hoteli. Vedú na Kriváň, Rysy, Solisko, 
Popradské pleso, Hincovo pleso, Kôprovský štít, či 
vysokohorské chaty ležiace v okolitých dolinách.

Ubytovanie
2-lôžkové izby ŠTANDARD s  možnosťou prístel-
ky, TV/SAT, sprcha, WC, chladnička, sušič na vlasy, 
župan.
2-lôžkové izby DELUXE sú zrekonštruované, po-
núkajú vyšší komfort ubytovania, nový nábytok.
RODINNÁ IZBA: bunka vhodná najmä pre rodiny 
s deťmi. Skladá sa z 2 spální, v každej sú 2 pevné 
manželské lôžka, s  možnosťou doložiť prístelku. 
Maximálna kapacita jednej rodinnej izby je 6 osôb. 
Obe spálne majú spoločné sociálne zariadnie, 

TV-SAT, telefón,
ŠTÚDIO: 2-4 pevné lôžka, možnosť 2 prísteliek, TV-
SAT, sociálne zariadenie s vaňou, kuchynská linka.

Vybavenie
Recepcia, reštaurácia,  Vitálny svet (komplex par-
ných a vodných kúpeľov, fínska, kanadská, parná 
alebo inhalačná sauna, vodná cesta, ľadopád, 
ochladzovací bazén), skibus, WiFi vo verejných 
priestoroch.

Pobyty už od  44 €

Základná cena na dospelú osobu a noc s raňajkami, 
vstup do Vitálneho sveta (3 h).

Hodnotenie klientov:  9,3/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: ***

SKVELÁ LOKALITA

BONUS: VITÁLNY SVET V CENE

Pobyty už od 76 €

Základná cena na dospelú osobu a noc s polpenziou, 
neobmedzený vstup do Vodného parku Bešeňová počas 

celého pobytu (platí v deň príchodu aj odchodu).

Hodnotenie klientov:  9,6/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 4 osoby

Národná kategorizácia: ***

AQUAPARK A TERMÁLNE BAZÉNY

PRE RODINY S DEŤMI

 

 Viac info
TU

Viac info
TU

https://www.fifo.sk/slovensko/besenova/hotel-besenova-besenova/
https://www.fifo.sk/slovensko/vysoke-tatry/hotel-toliar-strbske-pleso/
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hotel Flóra***

Ski & Wellnesss Residence Družba****
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Viac informácii o akciách, hoteli, fakultatívnych výletoch a konečných cenách nájdete na www.fifo.sk

Hotel Družba **** sa nachádza v  Demänovskej 
doline na svahu Chopku, obklopený krásnou prí-
rodou národného parku Nízke Tatry,  v  nadmor-
skej výške 1 200 m n.m.  Vďaka jeho polohe,  pria-
mo pri zjazdovke Biela Púť, je obľúbený u lyžiarov 
a vyznávačov snowboardingu.  Atraktívne horské 
prostredie ho predurčuje aj ako skvelú voľbu pre 
letnú dovolenku. Hotel je známy vynikajúcou do-
mácou a  medzinárodnou kuchyňou. Vhodný pre 
rodiny s deťmi.

Ubytovanie
ECONOMY :1-lôžkové izby s možnosťou  prístelky 
a 2-lôžkové izby, TV, minibar, telefón, kúpeľňa, WC, 
fén, trezor, WiFi, župan.
COMFORT: 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej 
prístelky, TV, minibar, telefón, kúpeľňa, WC, fén, 
trezor, WiFi, župan.
COMFORT PLUS: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky s výhľadom na Bielu Púť, TV, mini-
bar, telefón, kúpeľňa, WC, fén, trezor, WiFi, župan, 
balkón. Izby sú zariadené štýlovým dreveným 
nábytkom.
SUPERIOR: 2-lôžkové izby s dvoma pevnými lôž-
kami a  dvoma prístelkami, TV, minibar, telefón, 
kúpeľňa, WC, fén, trezor, wifi, župan. Izby sú zaria-
dené štýlovým dreveným nábytkom. 
FAMILY: pozostáva z  dvoch miestností – spálňa 
s dvoma pevnými lôžkami a obývačka. V obývacej 
izbe sa nachádza jedna alebo dve prístelky. TV, 
minibar, telefón, kúpeľňa, WC, fén, trezor, WiFi, 
župan.
FAMILY PLUS: pozostávajú z  dvoch miestností, 

v  ktorých sú 4 pevné lôžka s  možnosťou  jednej  
alebo dvoch prísteliek. TV, minibar, telefón, kúpeľ-
ňa, WC, fén, trezor, WiFi, župan, kávový a  čajový 
set.

Vybavenie
Recepcia, hotelová reštaurácia Jasná, ľudová 
reštaurácia s  terasou, vínna pivnica s  vinotékou, 
nočný bar - Kabaret, lobby bar, biliard, WiFi pri-
pojenie v  celom hoteli, miestnosť na odkladanie 
batožiny, room servis, nestrážené parkovisko pred 
hotelom, detský kútik a Družba Kid´s klub,  najväč-
šie detské ihrisko v Jasnej s kolotočom.

Wellness a  liečebný hotel Flóra*** má atraktívnu 
polohu. Nachádza sa v  centre kúpeľného a  kul-
túrneho diania mesta, vedľa kúpeľného parku 
a  Kúpeľnej dvorany. Od termálnych bazénov je 
vzdialený 300 m, od železničnej stanice 400 m, od 
autobusovej stanice 600 m. Hotel na požiadanie 
zabezpečuje pre svojich hostí transfer.

Ubytovanie
1- a 2-lôžkové izby ŠTANDARD s možnosťou prí-
stelky, TV/SAT, rádio, telefón, bezplatné WiFi, tre-
zor, sprcha/vaňa, WC, župan počas celého pobytu. 
K dispozícii sú aj izby KOMFORT a APARTMÁNY.

Vybavenie
Klimatizovaná reštaurácia Flóra a kaviareň Festival 
s  terasou, atraktívne a  moderne zariadené well-
ness centrum, ktoré pozostáva z  bazénového 
komplexu s  plaveckým a  sedacím nerezovým 
bazénom s  vodnými atrakciami, zo saunového 
sveta, so soľnou parnou saunou, bylinkovou in-
haláciou, fínskou saunou, tepidáriom a  vodnou 
cestou a z fitness centra, priamo v budove bohatá 
ponuka liečebných procedúr - klasické aj špeciál-
ne masáže - ayurvéda, shiatsu, havajská masáž, 
masáž čokoládovým olejom, zábaly, oxygenote-
rapia, magnetoterapia, plynové injekcie a  ďalšie 
procedúry.

Pobyty už od 131 €

Základná cena za víkendový wellness pobyt na osobu 
a 2 noci s polpenziou, pohár sektu, 2 procedúry, vstup 

do bazénového a saunového sveta, WiFI, župan.

Pobyty už od 78 €

Základná cena na dospelú osobu a noc s polpenziou, 
vstup do hotelového bazéna v čase od 07.30 do 10.00.

Hodnotenie klientov:  9,1/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 3 osoby

Národná kategorizácia: ***

Hodnotenie klientov:  9,7/10 b.

Možnosti ubytovania: 1 - 6 osôb

Národná kategorizácia: ****

OBĽÚBENÉ KÚPELE

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY

BAZÉNOVÝ KOMPLEX

PRÍJEMNÉ HORSKÉ PROSTREDIE

BAZÉN
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https://www.fifo.sk/slovensko/trenc-teplice/hotel-flora-trencianske-teplice/
https://www.fifo.sk/slovensko/jasna/ski-wellness-residence-druzba-demaenovska-dolina/
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