
HERAKLION
HERsONIssOs

mALIA

Kolíska európskej civilizáce 
a bájny rozprávkovo romantický 

ostrov Gréka Zorbu. 

kréta
hlavné mesto Heraklion

rozloha | obyvateľstvo 8 336 km² | 630 000 obyvateľov

jazyk gréčtina, na komunikáciu angličtina

mena Euro

voda pitná (z vodovodného systému)

časový posun +1 hodina

tradičné jedlá a nápoje  baklava, bifteki, bougatsa, kalamáre, dolmades, sofrito, 
 souvlaki, loukumades

čas trvania letu 2 hod. 30 min.



MALIA
Dlhé a široké piesoč-
naté pláže striedajú 
uličky plné obcho-
díkov.

HLAVNÉ MESTO 
HErAkLION
Historický Heraklion je 
pobrežné mesto  
s nádherným prísta-
vom nachádzajúce sa 
na severnom pobreží 
ostrova Kréta, ktoré 
obmýva Krétske more.

HErSONISSOS
Pre klientov preferujú-
cich aktívnu dovolen-
ku letovisko ponúka 
okrem rušných ulíc 
plných obchodov, 
podnikov a taverien 
aj 2 aquaparky, akvá-
rium a jediné 18 jam-
kové golfové ihrisko 
na Kréte.

kNOSSOS
orientačná cena 45€

SANTOrINI
orientačná cena 145€

SpINALONgA, pLAVbA LOďOu
orientačná cena 55€
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

kréta | Malia

pOLOHA
Hotel je situovaný v obľúbenom a vyhľadávanom 
stredisku Malia, s neutíchajúcim nočným životom 
bohatými možnosťami zábavy len 500m od jeho 
samotného historického centra, kam sa poho-
dlne dostanete krátkou prechádzkou. Najbližšie 
nákupné možnosti sa nachádzajú v bezprostred-
nej blízkosti hotela, spolu s tradičnými tavernami 
a barmi. Medzinárodné letisko v Heraklione je od 
hotela vzdialené 37 km. 

VYBAVENIE
2- poschodová hlavná budova, 4 vedľajšie budovy, 
92 izieb, recepcia, lobby, reštaurácia, bar pri 
bazéne, lobby bar, bazén (slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zadarmo), stolný tenis, mini futbal. 
Za poplatok: WiFi, internetový kútik, biliard, elek-
tronické hry. 

UBYTOVANIE | dIEťA dO 12 ROKOV zAdARmO
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(25 – 30 m2), za deti sú v tomto hoteli považované 
osoby mladšie ako 12r., kúpeľňa, sprcha, WC, 
sušič na vlasy, telefón, chladnička, SAT TV, detská 
postieľka na vyžiadanie, balkón. 
Za poplatok: trezor, centrálna klimatizácia. 

sTRAVOVANIE
All inclusive formou bufetu.

pLÁŽ
Najbližšia piesočnatá pláž Aiolos sa nachádza 
približne 250 m od hotela a známa Malia beach 
je od hotela vzdialená 400 m. Na obe pláže sa 
dostane príjemnou prechádzkou cez centrum 
mesta. Plážový servis ako sú ležadlá a slnečníky 
a tiež bohatá ponuka vodných športov sú na pláži 
k dispozícii za poplatok.

menší hotel priamo v centre 
malie je vhodnou voľbou pre 
každého, kto si chce užiť 
dovolenku plnú zábavy. 
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TrITON

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

kréta | HErsonissos

pOLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v známom rušnom 
stredisku Hersonissos s množstvom barov, disko-
ték a reštaurácii v okolí. Samotné centrum tohto 
strediska s možnosťou nákupov sa nachádza 1 km 
od hotela. Do centra mesta, ale aj do neďalekých 
stredísk sa pohodlne dostanete miestnou do-
pravou. Zastávka autobusu sa nachádza 100 m 
od hotela. Hlavné mesto Heraklion je od hotela 
vzdialené 25 km.

VYBAVENIE
743 izieb, recepcia, lobby s WiFi,, reštaurácia, 
3bary, bazén so sladkou vodou, 2 bazény s mor-
skou vodou, 3 detské bazény (slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zadarmo), aquapark s toboganmi, mini 
klub (4 – 12r.), detské ihrisko, denné a večerné 
animácie, vodné pólo, šípky, gymnastika, aero-
bik, vodný aerobik, bingo, stolné hry, amfiteáter, 
3 tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, 
TV miestnosť. 
Za poplatok: biliard, mini market, internetový 
kútik, elektronické hry.

UBYTOVANIE | dIEťA dO 12 ROKOV zAdARmO
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (22m2), 
rodinné izby (37 m2, 2 miestnosti, max. 4os.), cen-
trálna klimatizácia (v období 1.7. – 31.8.), kúpeľ-
ňa, sprcha/ vaňa, WC, sušič na vlasy, chladnička, 
SAT TV, telefón, balkón/terasa. 
Za poplatok: trezor. 

sTRAVOVANIE
All inclusive formou bufetu.

pLÁŽ
Menšia kamienková hotelová pláž s kamenistým 
vstupom do mora sa nachádza priamo pred hote-
lom, odporúčame plážovú obuv. Pláž je vybavená 
slnečníkmi a ležadlami zadarmo, k dispozícii sú 
tiež sprchy a kabínky na prezliekanie. V blízkos-
ti sú aj piesočnaté pláže, kde je plážový servis 
spoplatnený. Bohatá ponuka vodných športov je 
k dispozícii za poplatok napríklad vo vedľajšom 
Aquaparku Star Beach.

Rodinný hotelový komplex 
priamo pri pláži s toboganmi 
a bohatými možnosťami 
zábavy pre celú rodinu. 
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ErI bEAcH
& VILLAgE 

ALL INCLUsIVE
Raňajky 07:30 – 09:30, obedy 12:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, káva, čaj, koláčiky 15:00 – 17:00, 
bar pri bazéne 10:00 – 22:00, nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase 
10:00 – 22:00. 
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný rozpis 
all inclusive dostanete na recepcii pri ubytovaní. 

ALL INCLUsIVE
Raňajky 07:00 – 10.00, obedy 12:15 – 14:00, večere 
18:30 – 21:00, káva, čaj, koláčiky 16:00 – 17:30, Tro-
pical bar 10:00 – 22.00, lobby bar 20:00 – 22:00, 
miestne nealkoholické a alkoholické nápoje. 
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný rozpis 
all inclusive dostanete na recepcii pri ubytovaní.

all inclusive

wifi na izbe
za poplatok

wifi za poplatok

all inclusive

pláž 0m

aquapark

animácie

wifi na izbe
za poplatok

wifi zadarmo

dieťa do 12 
rokov zadarmo

dieťa do 12 
rokov zadarmo



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

kréta | HEraklion

pOLOHA
Hotelový komplex sa nachádza na severe ostro-
va v stredisku Gouves, len necelých 18 km od 
hlavného mesta Heraklion, ktoré Vás očarí nie 
len svojou bohatou históriou, ale aj atmosférou 
a typickou krétskou pohostinnosťou. Najbližšie 
nákupné možnosti sa nachádzajú v bezprostrednej 
blízkosti hotela v miestnom minimarkete. Samotné 
centrum strediska Gouves je od hotela vzdialené 
necelé 4 km. Medzinárodné letisko v Heraklione 
je vzdialené 15 km. 

VYBAVENIE
2- poschodová hlavná budova, vedľajšie budovy, 
164 izieb, recepcia, lobby s WiFi, reštaurácia, 3 bary, 
bazén, detský bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zadarmo, detské ihrisko, miniklub, denné a ve-
černé animácie, TV miestnosť, plážový volejbal, 
bedminton, fitnes. 
Za poplatok: zmenáreň, minimarket, stolný tenis, 
mini golf, parná sauna, vírivka, biliard, interne-
tový kútik. 

UBYTOVANIE | dIEťA dO 12 ROKOV zAdARmO
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, 
SAT/ TV, telefón, chladnička, trezor, balkón/ terasa. 
Za poplatok: WiFi.

sTRAVOVANIE
Polpenzia formou bufetu, za príplatok plná penzia, 
all inclusive.

pLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
je od hotel oddelená len miestnou komunikáciou. 
Plážový servis ako ležadlá, slnečníky sú na pláži 
k dispozícii za poplatok, podobne ako bohatá 
ponuka vodných športov.

Hotelový komplex Vám ponúka 
príjemne prežitie dovolenkových 
chvíľ plných pohody a relaxu či 
už pri bazéne, alebo na pláži. 
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ASTIr bEAcH 
HOTEL

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

kréta | HErsonissos

pOLOHA
Hotel sa nachádza v modernom a rušnom letovis-
ku Hersonissos len 500 m od samotného centra 
s množstvom reštaurácií, barov, taverien a obcho-
dov. Hlavné mesto Heraklion s unikátnymi historický-
mi pamiatkami je vzdialené 30 km a medzinárodné 
letisko v Heraklione 25 km.

VYBAVENIE
Recepcia, lobby s WiFi, výťah, reštaurácia, a‘la 
carte reštaurácia, 2 bary, bazén, ležadlá a slneč-
níky pri bazéne zadarmo. 
Za poplatok: biliard, stolný tenis, obchodíky.

UBYTOVANIE | dIEťA dO 12 ROKOV zAdARmO
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky, deluxe izby na vrchnom poschodí, centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, 
LCD TV/SAT, chladnička, telefón, WiFi, balkón. 
Za poplatok: trezor.

sTRAVOVANIE
Polpenzia formou bufetu, za príplatok all inclusive.

pLÁŽ
Hotel sa rozprestiera priamo na piesočnatej pláži 
s terasami na slnenie a s kamienkovým vstupom do 
mora. Hotelovým hosťom je k dispozícii plážový 
servis ako slnečníky, ležadlá a plážové osušky za 
poplatok. Plážový bar „Plaza Verde“ s občerstve-
ním počas dňa je za poplatok.

moderný dizajnový hotel v blízkosti 
centra Hersonissos je ideálnou 
voľbou pre všetkých, ktorí majú 
radi rušný nočný život a zábavu.
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gOLdEN bEAcH 
cHErSONISSOS

pOLpENzIA, pLNÁ pENzIA, ALL INCLUsIVE
Raňajky 07:15 – 09:30, neskoré raňajky 09:30 – 10:00, 
obedy 12:30 – 14:00, večere 19:00 – 21:30, snack pri 
bazéne 11:00 – 12:00, snack v lobby 15:00 – 16:00, 
káva, čaj, koláčiky 16:00 – 17:00, bar pri bazéne 
18:00 – 02:00, miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v čase 10:00 – 23:00 v hlavnom lobby bare. 
Za poplatok: v rámci polpenzie a plnej penzie 
nápoje k jedlám. Presný popis stravovania dosta-
nete na recepcii pri ubytovaní.

pOLpENzIA, ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy, večere. 
Za poplatok: nápoje k jedlám pri polpenzii, a‘la 
carte reštaurácia. Podrobný popis all inclusive 
konceptu dostanete na recepcii pri ubytovaní.

all inclusive

pláž 0m

wifi na izbe
za poplatok

all inclusive

pláž 0m

polpenzia

plná penzia

animácie

wifi zadarmo

polpenzia

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

dieťa do 12 
rokov zadarmo

dieťa do 12 
rokov zadarmo


