
LimassoL

Protaras

aYia NaPa
LarNaCa

Nikózia

Ostrov lásky a bohyne Afrodity, 
zaliaty zlatistým slnkom s nádhernými 

plážami a jedinečnou atmosférou.

cyprus
hlavné mesto Nikózia

rozloha | obyvateľstvo 9 251 km² | 946 000 obyvateľov

jazyk cyperská gréčtina, na komunikáciu angličtina

mena Euro

voda neodporúča sa (z vodovodného systému)

časový posun +1 hodina

tradičné jedlá a nápoje  feta, tzatiziki, Hoummous (omáčka zo zeleného hrášku), 
 Tachini (omáčkia zo sezamu), Halloumi (ovčí syr), 
 Moussaka, Dolmades (plnené vínne listy), Souvlaki (špíz), 
 Commandaria (víno)

čas trvania letu 3 hod. 20 min.



LimassoL
Limassol je veľmi živé 
letovisko, nejde ani 
zďaleka len o nočnú 
zábavu v kluboch 
do skorých ranných 
hodín, ale aj o festiva-
ly s hudbou či ochut-
návkou vín. Zvedavé 
duše uspokojí rada 
historických pamiatok.

Pohorie Troodos a kLášTor kykkos
orientačná cena 45€

PaPhos, okruh Po južnom Pobreží
orientačná cena 55€
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LarnaCa
Napriek tomu, že 
hlavným mestom je 
Nikózia, starobylá 
Larnaca má svoje 
nezastupiteľné miesto 
ostrova. Pobrežie je 
tu posiate dlhými ki-
lometrovými plážami, 
obmývanými priezrač-
ným morom.

ayia naPa
Ayia Napa je dovolen-
kové mesto s dokona-
lými plážami. Večierky 
sa začínajú neskoro 
popoludní a trvajú 
celú noc. Najznámej-
šia pláž je Nissi beach 
so zlatým pieskom, 
ktorá je tvorená 
dvoma spojenými 
plážami.  

ProTaras
Protaras je moderné 
dovolenkové letovisko 
na východnej strane 
ostrova. Nachádzajú 
sa tu krásne pláže  
s jemným pieskom 
a vodou tyrkysovo 
sfarbeného mora.

hLavné  mesTo nikózia
orientačná cena 45€
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LimassoL
Limassol je veľmi živé 
letovisko, nejde ani 
zďaleka len o nočnú 
zábavu v kluboch 
do skorých ranných 
hodín, ale aj o festiva-
ly s hudbou či ochut-
návkou vín. Zvedavé 
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Pohorie Troodos a kLášTor kykkos
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Larnaka
Napriek tomu, že 
hlavným mestom je 
Nikózia, starobylá 
Larnaka má svoje 
nezastupiteľné miesto 
ostrova. Pobrežie je 
tu posiate dlhými ki-
lometrovými plážami, 
obmývanými priezrač-
ným morom.

ayia naPa
Ayia Napa je dovolen-
kové mesto s dokona-
lými plážami. Večierky 
sa začínajú neskoro 
popoludní a trvajú 
celú noc. Najznámej-
šia pláž je Nissi beach 
so zlatým pieskom, 
ktorá je tvorená 
dvoma spojenými 
plážami.  

ProTaras
Protaras je moderné 
dovolenkové letovisko 
na východnej strane 
ostrova. Nachádzajú 
sa tu krásne pláže  
s jemným pieskom 
a vodou tyrkysovo 
sfarbeného mora.

hLavné  mesTo nikózia
orientačná cena 45€

18 19



CypruS | LarNaCa, proTaraS

PoLoha
Je situovaný v centre rušného letoviska Protaras, 
v blízkosti známej piesočnatej pláže „Flamingo 
Beach“. Nákupné možnosti a zábavu majú hostia 
v bezprostrednej blízkosti hotela. Medzinárodné 
letisko Larnaca je vzdialené 50 km. Hotel je pre 
svoju polohu ideálny pre poznávanie zaujímavých 
miest a pamiatok. 

VYBaVENiE
146 izieb, vstupná hala s recepciou, lobby s WiFi, 
reštaurácia, 2 bary, bazén, ležadlá a slnečníky 
zadarmo, detský bazén, detský kútik, animácie, 
živá hudba. 
Za poplatok: trezor, internetový kútik, obchod, 
tenis, biliard.

UBYtoVaNiE | diEťa do 12 rokoV zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, sušič na vlasy, tele-
fón, klimatizácia, TV/SAT, balkón/terasa, detská 
postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: minibar, rýchlovarná kanvica.

straVoVaNiE
Polpenzia formou bufetu.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž sa nachádza v blízkosti hotela, 
cca 5 min chôdze. Vodné športy na pláži k dis-
pozícii za poplatok.

obľúbený prázdninový hotel 
s priateľskou rodinnou 
atmosférou blízko centra 
letoviska a známej pláže.
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kaPeTanios
bay hoTeL

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

CypruS | LarNaCa, ayia Napa

PoLoha
Hotel je vybudovaný v južnej časti ostrova Cyprus 
v kozmopolitnom letovisku Ayia Napa, len 3 km od 
centra tohto mesta kam sa pohodlne dostanete 
pravidelným autobusovým spojením. Centrum ne-
ďalekého známeho strediska Protaras je vzdialené 
14 km a medzinárodné letisko v Larnace 52 km. 
Hlavné mesto Nikosia, cez ktoré vedie takzvaná 

„zelená hranica“ medzi gréckou a tureckou časťou 
je od hotela 81 km. 

VYBaVENiE
3- poschodová hlavná budova, vedľajšia budova, 
vstupná hala s recepciou, výťah, lobby s WiFi, 
reštaurácia, 3 bary, bazén, detský bazén, terasa 
na slnenie (ležadlá a slnečníky zadarmo), vnútor-
ný bazén, tenis (osvetlenie za poplatok), stolný 
tenis, fitness. 
Za poplatok: internetový kútik, obchod so suvenír-
mi, požičovňa áut, práčovňa, biliard, sauna, jacuzzi.

UBYtoVaNiE | diEťa do 12 rokoV zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky (22m2), rodinné izby (2 prepojené izby), bez-
bariérové izby, individuálne riadená klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha/ vaňa, WC, sušič na vlasy, LCD TV, 
chladnička, telefón, balkón. 
Za poplatok: minibar.

straVoVaNiE
Polpenzia formou bufetu.

PLÁŽ
Jedna z najkrajších pláží na Cypre, známa Nissi 
Beach, s jemným pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora sa nachádza 150 m od hotela. Na pláži 
sa nachádza množstvo reštaurácii, barov a stán-
kov s občerstvením. Plážový servis ako aj bohatá 
ponuka vodných športov je k dispozícii za poplatok.

hotel ponúka množstvo príležitostí 
strávenia dovolenky pre všetky 
vekové kategórie v modernom 
letovisku, ktoré nikdy nespí.

pláž 150m

wifi zadarmo
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dieťa do 12 
rokov zadarmo

ChrisTofinia
hoTeL

polpenzia

wifi na izbe
za poplatok

PoLPENzia
Večere výber z 3 menu, každé menu zahŕňa 
predjedlo, hlavný chod, dezert), plná penzia za 
príplatok, nápoje k obedu a večeri za príplatok, 
presný rozpis konceptu dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

PoLPENzia
Za poplatok: bar pri bazéne 10:00 – 19:00, snack 
11:00 – 18:00, nápoje k večeri sa platia extra.

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

dieťa do 12 
rokov zadarmo

polpenzia

animácie

wifi za poplatok



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

CypruS | LarNaCa, proTaraS

PoLoha
Hotel sa nachádza na južnom pobreží ostrova cca 
1,5 km od centra Protarasu. Centrum mesta je ľahko 
dostupné pravidelnou autobusovou dopravou. 
Medzinárodné letisko v Larnace je vzdialené 60 km.

VYBaVENiE
246 izieb, výťah, recepcia, lobby, reštaurácia, a‘la 
carte reštaurácia, 2 bary, kaviareň, bazén, detský 
bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zadarmo, 
animácie, miniklub, detské ihrisko, tenis, stolný 
tenis, plážový volejbal. 
Za poplatok: obchodík so suvenírmi, interneto-
vý kútik, WiFi, biliard, masáže, sauna, vnútorný 
bazén, fitnes.

UBYtoVaNiE | diEťa do 12 rokoV zadarmo
2-lôžková štandardná izba s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa, sprcha, WC, sušič vlasov, individuálna 
klimatizácia, telefón, TV/SAT, rádio, chladnička, 
trezor, balkón. 
Za poplatok: minibar.

straVoVaNiE
Raňajky formou bufetu, polpenzia formou bufetu za 
príplatok, all inclusive formou bufetu za príplatok.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži. 
Plážové ležadlá a slnečníky pre hotelových hostí 
k dispozícii za poplatok. Vodné športy a potápanie 
k dispozícii za poplatok. 

hotel v príjemnom prostredí, 
na piesočnatej pláži 
s krištáľovo čistým morom 
a upravenou záhradou. 

pláž 0m
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dieťa do 12 
rokov zadarmo

Cavo maris
beaCh hoTeL

polpenzia

raňajky

CypruS | LarNaCa, proTaraS

PoLoha
Hotel sa nachádza v centre letoviska Protaras, 
priamo pri piesočnatej pláži „Fig Tree Bay“. V bez-
prostrednom okolí nájdete nákupné možnosti, bary 
a zábavu. Medzinárodné letisko je vzdialené 70 km. 

VYBaVENiE
225 izieb, recepcia, výťah, lobby s WiFi, 3 reštau-
rácie, a´la carte reštaurácia, bar, 2 bazény, detský 
bazén, vnútorný bazén (od 16r.), animácie, mini- 
klub, detské ihrisko, ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zadarmo (možnosť bezplatne rezervovať rovnaké 
počas celého pobytu), plážové osušky. 
Za poplatok: Spa, masáže, sauna, jacuzzi, minimar-
ket, kozmetický salón, tenis, stolný tenis, volejbal, 
internetový kútik.

UBYtoVaNiE | diEťa do 12 rokoV zadarmo
2-lôžková štandardná izba bez možnosti prístelky, 
superior izby s možnosťou 1 prístelky, rodinné izby 
(2 miestnosti, max 2+2), kúpeľňa, vaňa, WC, sušič 
vlasov, individuálna klimatizácia, telefón, TV/SAT, 
rádio, chladnička, trezor, balkón/terasa, minibar, 
set na kávu a čaj, detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: WiFi.

straVoVaNiE
Raňajky formou bufetu, polpenzia za príplatok 
(večere výber z 3 menu, každé menu zahŕňa 
predjedlo, hlavný chod, dezert), plná penzia za 
príplatok, nápoje k obedu a večeri za príplatok, 
presný rozpis konceptu dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

PLÁŽ
Najznámejšia piesočnatá pláž v Protarase sa nachá-
dza priamo pri hoteli. Plážové ležadlá a slnečníky 
za poplatok, vodné športy a potápačské centrum 
sú na pláži k dispozícii za poplatok. 

moderný hotel, na jednej 
z najvyhľadávanejších pláží 
na ostrove, vhodný pre všetky 
vekové kategórie.
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CaPo
bay

raňajkY, PoLPENzia, aLL iNCLUsiVE
Raňajky, obed, večera formou bufetu, občer-
stvenie počas dňa, nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej produkcie, káva, čaj, koláčiky, 
presný rozpis konceptu dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

animácie

all inclusive

wifi za poplatok

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

pláž 0m

dieťa do 12 
rokov zadarmo

polpenzia

raňajky

plná penzia

animácie

wifi na izbe
za poplatok

wifi zadarmo


