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Informácie o doprave

Španielsko – to je rozmanitá
krajina s bohatou kultúrou, prekrásnou prírodnou
scenériou, členitými pobrežiami, krásnym morom
a príjemnou atmosférou.
Zaslúžene patrí už niekoľko
rokov medzi najnavštevovanejšie destinácie sveta. Má
čo ponúknuť každému návštevníkovi, či ho sem láka
oddych, zábava, história,
kultúra, príroda alebo šport.
A ak sa vám zunuje leňošenie na pláži, nevynechajte
návštevu vodných a zábavných parkov Marineland
a Water World v blízkosti
letovísk alebo absolvujte
zaujímavé fakultatívne
výlety do magickej a očarujúcej Barcelony či na známe
pútnické miesto Montserrat.
Vydajte sa do krajiny zaliatej slnkom, plnej prívetivých ľudí a dobrodružstva,
do krajiny flamenca, kráľovskej atmosféry a neutíchajúcej životnej energie.
LETECKÁ DOPRAVA
Pripravili sme pre Vás 8-dňové pobytové zájazdy z odletového miesta Bratislava
do Barcelony (BCN). Lety sú
zabezpečené lietadlami, ktoré sú vybavené najmodernejšou aviatikou a špičkovými technickými systémami.
Pobyty na 8 dní z Bratislavy
budú odlietať každú stredu od
12.06. do 18.09.2019.
Priamy let z Bratislavy do
Barcelony trvá približne
2 hod. 20 min. Transfer
z letiska do strediska Salou trvá približne 1 hod 40
minút.

ŠPANIELSKO
SALOU
ak chcete zažiť dovolenku plnú zábavných atrakcií, neopakovateľnú španielskú atmosféru a nočný život v meste, tak
španielske letovisko Salou je pre Vás tou
správnou voľbou. Patrí medzi najväčšie
a najkrajšie španielske letoviská ležiace
na pobreží Costa Dorada. Na historircké
centrum mesta nadväzuje moderná
výstavba desiatok luxusných hotelov
a apartmánov. Veľmi známou atrakciou
je svetelná fontána. Rozsiahle piesočnaté pláže dlhé až 7 km s prezývkou „Pláž
Európy“ patria k najčistejším z celého
pobrežia Costa Dorada.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
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MADRID

Salou
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Rozloha: 505 000 km2
Počet obyvateľov: 45 117 000
Hlavné mesto: Madrid
Mena: Euro
Medzinárodná poznávacia
značka: E
Internetová doména: .es
Smerové telefónne číslo: +34
KLIMATICKÁ TABUĽKA
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Letecká doprava
TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08.
Odlet z BTS - BCN
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21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

18.09.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena
letenky pre
„DIEŤA ZDARMA“
290 €

Povinné príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky
Osoba od 2r.

Dieťa do 2r.

199 €

69 €

Príplatky
Komplexné cestovné poistenie osoba/deň
KOMFORT*
PLUS*
2,80 €
3,70 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava – Barcelona – Bratislava, občerstvenie - nápoje
na palube lietadla, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: v niektorých strediskách miestne úrady zaviedli účtovanie pobytovej taxy. Pobytová taxa predstavuje miestny
poplatok, ktorý sa účtuje za každý deň pobytu a na osobu (približne 0,50 €). Výška pobytovej taxy je v každom stredisku individuálna, platí
sa priamo na mieste pobytu a môže sa zmeniť aj počas sezóny.
PROGRAM 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň: odlet z Bratislavy, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8. deň: uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy.

Salou Park
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ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere
formou bufetu vrátane
vybraných nápojov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje
• snack, koláče, zmrzlina,
bagety, pizza
• slnečníky a ležadlá pri
bazéne
• hotelové animácie pre
deti i dospelých

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: cca 500 m od centra strediska
Salou • v blízkosti obchodíkov, reštaurácii,
bary • cca 97 km od letiska v Barcelone
POPIS A PLÁŽ: cca 100 m od nádhernej
širokej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá za poplatok • plážové osušky za vratnú kauciu
VYBAVENIE: rezort patrí do siete hotelov
4R • vstupná hala s recepciou • výťah •
reštaurácia • vysokokvalitné služby a spoločenské priestory pre klientov oboch častí
hotela Salou Park I 4* a Salou Park II 3* •
piano bar s výhľadom na more • gastrobar • bar pri bazéne • bazénový komplex
s oddelenou časťou pre deti • slnečníky a

ležadlá pri bazéne zdarma • detské ihrisko
• miniklub • WiFi v spoločných priestoroch
zdarma • vnútorný bazén • fitness centrum • SPA centrum a internetový kútik
za poplatok
UBYTOVANIE: SALOU PARK II 3* - útulne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • majú klimatizáciu • SAT-TV •
telefón • sušič na vlasy • vlastné sociálne
zariadenie • balkón resp. terasu • chladničku a trezor za poplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy za poplatok • v stredisku široká ponuka športov
• v blízkosti zábavný park Port Aventura
cca 2,5 km • aquapark Aquapolis len 5 km

NOVINKA
SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA
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LETENKA PRE DIEŤA OD 149 €

8 DNÍ LETECKY
12.6-19.6
18.9.-25.9.
8 dní
560
336
490

19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-21.8.
21.8.-28.8.
11.9.-18.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba zákl. lôž.
650
750
810
790
630
FM zľava 40%
390
450
486
474
378
dosp. os. príst.
570
650
710
690
550
1. dieťa do 12r. príst.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, služby delegáta, DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: miestna pobytová daň/ekologická taxa hradená priamo na mieste podľa platných predpisov daného regiónu vo výške
približne 0,50 € /os./deň. CK účtovanie výšky poplatku nemôže ovplyvniť. Ostatné informácie viď strana 268. UPOZORNENIE:
dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 268.

FIRST MINUTE
zľava až do

40%

od

336 €

www.saloupark.com

Salou

ŠPANIELSKO

hotelový komplex

