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AUTO STYL
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,2 l/100 km, 105–165 g/km

Stáhněte si do svého 
mobilního zařízení 
z AppStore 
a Google Play™ 
interaktivní katalog.

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
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QR kód – všechny aktuální informace k hotelům 
získáte rychle a pohodlně i do svého mobilního 
zařízení. Po načtení kódu Vás aplikace přesměruje 
na příslušnou internetovou stránku včetně cen 
a volných termínů.
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Vážení a milí klienti, dámy a pánové,

dostává se Vám do rukou nový katalog cestovní 
kanceláře Canaria travel.

Naše cestovní kancelář, jak určitě již sami dobře 
víte, se úzce specializuje pouze na jednu jedinou 
destinaci. Tou destinací jsou Kanárské ostrovy, 
které leží v Atlantickém oceánu, pouhých 98 km od 
afrického kontinentu a přesto jsou součástí Evropy.

V dnešní době se neustále skloňuje slovo 
bezpečnost. Klienti stále více vyhledávají destinace, 
kde by se cítili bezpečně. A Kanárské ostrovy jsou 
přesně tou destinací, která díky své geografické 
poloze patří mezi ty nejbezpečnější. 

Navíc se jedná o destinaci, která je vzdálena pouhé 
4 a půl hodiny letu od České republiky. 

Ale bezesporu největším důvodem, proč si vybrat 
pro svou dovolenou právě Kanárské ostrovy, 
je stabilní teplé počasí.

Stále ještě váháte, kam se na svou dovolenou 
vydat? Nechte si poradit od našich zkušených 
zaměstnanců, kteří znají na Kanárských ostrovech 
každý kout a rádi Vám s výběrem pomohou.

Máte rádi lenošení na pláži? Vyberte si překrásné 
pláže ostrova FUERTEVENTURA. Pro letošní rok 
jsme si zde připravili novinku – SURFHOUSE 
s výukou stále oblíbenějšího surfu pro malé 
i velké a to i s českým instruktorem.

Chcete navštívit několik „kontinentů“ během 
jedné dovolené? Navštivte minikontinent 
GRAN CANARIA.

Poznáváte rádi tajemná místa? Prohlédněte 
si mystický ostrov LANZAROTE.

Rádi stoupáte na nejvyšší vrcholky hor? 
Poznejte ostrov TENERIFE a nechte se lanovkou 
vyvézt na nejvyšší horu Španělska Pico del Teide 
(3 718 m n m.).

Nebo jste snad milovníkem hudby všech žánrů?  
V tom případě navštivte nově otevřený 
HARD ROCK HOTEL TENERIFE, který je svým 
pojetím naprosto unikátní a nabízí neuvěřitelné 
zážitky jak milovníkům hudby, tak i našim malým 
cestovatelům, kteří zde prožijí týden plný zábavy!

Preferujete snad nedotčenou přírodu 
a poznávání méně turistických míst? 
Chcete poznat místní zvyky a obyčeje anebo 
poznat místo, kde se narodil jeden z nejslavnějších 
obuvníků Manolo Blahnik? Navštivte nádherně 
zelený ostrov LA PALMA plný banánovníkových 
plantáží.

A nesmíme zapomenout ani na ostrovy 
LA GOMERA a EL HIERRO, které si ještě zachovaly 
svoji autentičnost. Naprosto Vás ohromí 
pohostinnost místních obyvatel a magická 
atmosféra nedotčených „pralesů“.

Pevně věřím, že Vám máme co nabídnout, 
a že si z naší nabídky vyberete.

Generální ředitelka CK Canaria travel
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Poloha Kanárských ostrovů nabízí po celý rok vyrovnané klima.

Průměrná denní teplota v jednotlivých měsících (°C):

leden 21°, únor 23°, březen 23°, duben 22°, květen 24°, červen 26°, 
červenec 28°, srpen 27°, září 26°, říjen 25°, listopad 23°, prosinec 22°.
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all inclusive
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Vhodné pro 
rodinu s dětmi

Jen pro dospělé Hotely vhodné 
pro golfisty

Okolí vhodné pro 
pěší turistiku
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náKONTAKTY A REZERVACE
On-line: www.canariatravel.cz
Osobně: Cestovní kancelář Canaria travel 
Jungmannova 7, Praha 1 (otevřeno denně mimo státní svátky)
Telefonicky: (+420) 221 969 224 nebo (+420) 602 313 049
E-mailem: canaria@canariatravel.cz 
Faxem: +420 224 948 025 
U autorizovaných prodejců: Seznam prodejců v ČR a SR 
najdete na www.canariatravel.cz
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1.    DŮLEŽITÉ RADY A INFORMACE
Tyto „Rady a informace“ vysvětlují podmínky poskytování služeb 
a doplňují některé údaje uvedené ve Všeobecných smluvních 
podmínkách, zveřejněných na www.canariatravel.cz/cs/vseo-
becne-informace. Některé informace dále rozšiřují i přepravní 
podmínky letecké společnosti Travel service, a. s.

INFORMACE NUTNÉ K REZERVACI
Pro rezervaci uveďte termín a místo pobytu, jména a data 
narození všech cestujících, požadované služby navíc (za pří-
platek), fakturační adresu, e-mail, mobilní telefon, na kterém 
budete k zastižení v době pobytu. Kontaktní údaje najdete na 
str. 5 tohoto katalogu nebo na www.canariatravel.cz

INFORMACE K HOTELŮM
Katalog pobytových zájezdů je připravován vždy na celý rok. 
Veškeré údaje o službách, cestovních podmínkách, obsazenosti 
pokoje atd. odpovídají informacím známým v době tisku kata-
logu a Canaria travel si vyhrazuje právo na jejich změnu.
Tento katalog má pouze informační charakter a slouží 
k základní orientaci pro výběr ostrova a hotelu. Pokud vybí-
ráte zájezd dle kritérií, která jsou pro Vás zásadní, kontaktujte 
cestovní kancelář nebo vyhledejte hotel na www.canariatravel.cz, 
kde jsou veškeré informace průběžně aktualizovány a rozšířeny 
o výběr fotografií a videa.

CENY
Ceny zájezdů i služeb, speciální nabídky a bonusy naleznete na 
www.canariatravel.cz u každého vybraného hotelu.
Ceny pobytových zájezdů zahrnují leteckou dopravu, letištní 
a bezpečností taxy, palivový příplatek, transfery z letiště do 
hotelu a zpět, ubytování a stravování dle výběru, služby delegáta 
(mimo ostrovy La Gomera, El Hierro, La Palma a La Graciosa), 
základní pojištění léčebných výloh v zahraničí a povinné pojištění 
cestovní kanceláře proti tzv. insolvenci.

DOKLADY K ZÁJEZDU
V týdnu před odletem obdržíte kompletní doklady k zájezdu 
(letenku, voucher na ubytování a stravování, popř. rezervaci 
automobilu, golfového tee time, podklady k pojištění atd.) elek-
tronicky e-mailem. Doklady si překontrolujte a vytiskněte.
Pokud je z technických důvodů vytisknout nemůžete, požádejte 
o to cestovní kancelář. Letenky jsou elektronické, proto je odba-
vení prováděno pouze na základě předložení platného cestov-
ního dokladu.

CESTOVNÍ DOKLADY
Pro cestu na Kanárské ostrovy platí pravidla pro cestovní 
doklady v rámci EU. K vycestování na Kanárské ostrovy je zapo-
třebí platný cestovní pas (pro občany mimo Schengenský prostor 
platný nejméně 3 měsíce po návratu) nebo platný občanský prů-
kaz (vydaný po roce 2000). Dítě musí cestovat na vlastní cestovní 
doklad.
Každý občan je osobně zodpovědný za dodržování celních 
a pasových předpisů. V případě, že jeho zaviněním nedojde 
k odbavení na letišti, platí 100% storno zájezdu, za osoby mladší 
18 let ručí rodiče.
Zákazník cizí státní příslušnosti se musí informovat o pasových 
a vízových požadavcích pro všechny účastníky objednané pře-
pravy, o lhůtách pro jejich vyřízení atd. Je povinen k cestě na 
Kanárské ostrovy použít cestovní doklad vydaný státem, jehož 
uvedl, že je občanem – podrobné informace na stránkách Mini-
sterstva zahraničních věcí (www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_
cizince/kratkodobe_vizum/index.html).

ZMĚNY SLUŽEB/POPLATKY
Pokud je to objektivně možné, lze na žádost zákazníka provést 
změnu počtu osob, jmen účastníků, termínu, hotelu apod. v již 
uzavřené Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o přepravě osob avšak 
pouze na základě písemné žádosti objednatele. Jakákoli změna 

může být provedena pouze v souladu s podmínkami dopravce 
a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu.
Změna termínu zájezdu nebo hotelu při zachování termínu 
je možná nejpozději 1 měsíc před odletem, požadavek na změnu 
v době kratší než 1 měsíc podléhá odstupnému (storno poplat-
kům), jedná se o odstoupení od smlouvy.
Změna jména účastníka zájezdu (pokud hotel neurčí jinak) 
nebo samostatné přepravy, včetně volitelných služeb s tím spo-
jených je možná max. 48 hodin před odletem. Není-li stano-
veno jinak, podléhá provedení jakékoli takovéto změny zapla-
cení poplatku ve výši 1 000 Kč/osoba. V případě změny ve lhůtě 
kratší než 48 hodin před odletem se jedná o zrušení, které pod-
léhá 100 % odstupnému (storno poplatku), nová osoba si musí 
zakoupit novou službu.
Změna termínu zpáteční letenky sjednaná již při uzavírání 
Smlouvy o zájezdu, která se liší od termínu ukončení objedna-
ného ubytování nebo služby na objednávku, podléhá zaplacení 
smluvního poplatku ve výši 1 000 Kč/osoba. V případě, že termín 
zpáteční letenky přesáhne dobu delší než 4 týdny, je zákazník 
povinen za každé překročené 4 týdny uhradit smluvní poplatek 
ve výši 1 000 Kč/osoba. (maximálně 2 000 Kč).
Změna zpátečního odletu u zájezdu i samostatné přepravy 
(v době pobytu v destinaci) je brána jako zrušení původně sjed-
nané letenky podléhající 100 % odstupnému (storno poplatku) 
a dle dostupnosti je možné zarezervovat novou letenku na 
základě Smlouvy o přepravě osob nebo Smlouvě o zájezdu. 
Poplatky se účtují vždy za každého jednoho zákazníka včetně 
dětí od věku 2 let. Veškeré změny jsou závislé na volných kapa-
citách jednotlivých letů a hotelů.
V případě žádosti o prodloužení pobytu nebo změnu uby-
tování či služeb dle Smlouvy o zájezdu, v průběhu zájezdu, je 
třeba doplatit služby v místě pobytu (hotovostí v EUR).
Při zkrácení pobytu na žádost zákazníka se peníze za nevyužité 
služby nevracejí.

STORNOPOPLATKY

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu před zahájením 
zájezdu či zahájením čerpání služeb, je dle Všeobecných 
smluvních podmínek povinen uhradit Canaria travel odstupné 
(storno poplatky):
a) více než 1 měsíc – 1 000 Kč/osoba,
b) měsíc až 14 dnů – 25 % ze sjednané ceny zájezdu či služeb 
cestovního ruchu,
c) 13 dnů až 7 dnů – 50 % ze sjednané ceny zájezdu či služeb 
cestovního ruchu,
d) 6 dnů až 2 dny – 75 % ze sjednané ceny zájezdu či služeb ces-
tovního ruchu,
e) méně než 2 dny před odletem – 100 % ze sjednané ceny 
zájezdu či služeb cestovního ruchu.
Ostatní poplatky se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami. 
Zájezdy není možné měnit za zájezdy z last minutové nabídky 
nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení změny jsou 
vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplat-
nění slev last minute, first minute nebo jiných slev (nevztahuje 
se na změnu jména).

2.    VOLITELNÉ SLUŽBY
PŘÍPLATKY A SLUŽBY
U většiny ubytovacích kapacit (viz popis hotelu) je možné objednat 
si výhled na moře, typ pokoje z rozšířené nabídky, jiný druh stra-
vování atd. Služby a ceny jsou uvedeny u jednotlivých hotelů na 
www.canariatravel.cz (jsou na objednání a závisí na dostupnosti).

POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdu je zahrnuto základní pojištění asistenčních slu-
žeb a léčebných výloh (Basic) a pojištění proti insolvenci u ERV 
Evropské pojišťovny.
Základní pojištění zahrnuje:
–  pojištění léčebných výloh (včetně zubního ošetření a fyziotera-

pie) a repatriaci,
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– zabezpečení lékařského převozu,
– náklady na opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí,
– aktivní asistence 24 hodin denně.
Doporučujeme: uzavřít ke Smlouvě o zájezdu (nad rámec 
základní pojistné ochrany) jednu z variant rozšířeného pojištění, 
které je nutné sjednat a uhradit před doplatkem kalkulované 
ceny zájezdu. Po uhrazení doplatku vyplývajícího ze Smlouvy 
o zájezdu nemůže již Canaria travel nabídnout klientovi žádný 
z produktů, jehož součástí je pojištění storna. Rozšířené pojiš-
tění ke Smlouvě o přepravě osob lze sjednat pouze při uzavření 
smlouvy a uhradit spolu se zálohou. Všechny typy pojištění, 
důležité podrobnosti a informace včetně postupu při škodné 
události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného 
pojištění (produktové varianty). Aktuální informace na www.
canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/informace-o-pojisteni.

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ
S  Canaria travel získáte speciální ceny 
parkovného! O  zajištění Vašeho vozu 
během dovolené se Vám postará naše 
partnerské parkoviště GO parking s ne-
přetržitou službou, pouhé 2 km od Leti-
ště Václava Havla Praha. Po zaparkování 
vozidla Vás mikrobus odveze k odletové 
hale (transfer cca 5 min.) a po příletu zpět. 
Služba je v ceně parkovného.

Rezervace: objednávkový formulář na www.goparking.cz (promo 
kód CA851N) nebo na www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-infor-
mace/informace-k-preprave/parkovani-u-letiste-v-praze.
Tuto službu je nutné objednat nejméně 1 den před odletem, 
počet parkovacích míst je omezen.

LETIŠTNÍ SALÓNKY NA LETIŠTI 
VÁCLAVA HAVLA PRAHA
Vyhněte se stresu a přeplněným letištním halám v pohodlí letišt-
ních salónků. Salónky lze rezervovat přímo v Canaria travel nej-
později však 48 hod. před odletem, nebo pomocí rezervačních 
formulářů na www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/
informace-k-preprave/letistni-salonky, kde najdete i aktuální 
ceny a průběh odbavení.

SALÓNEK RAIFFEISENBANK LOUNGE

Nabízí pohodlí a komfort, individuální bezpečnostní kontrolu, 
all-inclusive občerstvení, TV, Wi-Fi, tablety k zapůjčení, denní 
tisk, dětský koutek, sprchy atd. Agent během Vašeho pobytu 
v salónku vše zajistí za Vás, cestovní doklady, palubní vstupenku 
a lístky od zavazadel apod. Otevírací doba od 05.00 do 22.00 hod.
NOVINKA! Pokud si zakoupíte vstupenku do salónku Raiffei-
senbank Lounge, automaticky čerpáte službu Private Check-in 
Service! K odletům z terminálu 2 (Schengenský prostor) – zahr-
nuje přednostní privátní odbavení cestujícího, včetně zavazadel. 
Služba je poskytována od 05.00 do 21.00 hod.

VIP SERVICE CLUB CONTINENTAL

Poskytuje samostatnou příjezdovou cestu k VIP terminálu, parko-
vání 4 dny zdarma za podmínky společného objednání VIP odba-
vení na odlet i přílet, Škoda Limousine Service s řidičem zdarma 
do 30 km z/na letiště, okamžité odbavení cestujících i zavazadel 
bez čekání, soukromí a pohodlí v luxusním prostředí - k dispozici 
Vám bude jeden z 8 luxusních salónků, all-inclusive občerstvení, 
TV, Wi-Fi, denní tisk, dětský koutek, tax free a nákupy v duty free. 
Je zajištěna individuální bezpečnostní kontrola, odvoz přímo 
k letadlu vozem a samostatný vstup na palubu letadla. Při pří-
letu odvoz přímo z letadla a doručení zavazadel do salónku.

TOP HOTEL – PRO NÁROČNÉ
Všechny hotely označené tímto symbolem patří do výběru nej-
luxusnějších hotelů s ověřenou kvalitou služeb. Při rezervaci je 
možné dokoupit individuální transfer z letiště do hotelu a zpět. 
Aktuální nabídka těchto hotelů na www.canariatravel.cz/cs/
tematicka-dovolena/pro-narocne.

GARANTOVANÉ VOLNÉ MÍSTO V LETADLE
Pokud chcete cestovat pohodlněji nebo cestujete s dítětem 
do 2 let bez nároku na sedadlo v letadle, využijte možnost 
dokoupení „volného sedadla“. Aktuální informace a ceny na 
www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/informace-k-pre-
prave/garantovane-volne-misto-v-letadle.

DÁRKOVÉ POUKAZY

S VĚNOVÁNÍM

Nabízíme Vám zdarma možnost vyho-
tovení originálního poukazu na Kanár-
ské ostrovy. Poukaz může být k výročí, 
Vánoční nebo s tematickou fotogra-
fií (např. vybraný hotel, mapy ost-
rovů apod.) a s věnováním dle Vašeho 
přání.

NA SLUŽBY

Chcete-li darovat finanční částku a tím 
přispět obdarovanému na dovolenou 
na Kanárských ostrovech, máte mož-
nost zakoupit v Canaria travel pou-
kazy v hodnotách 1 000, 5 000 nebo 
10 000 Kč. Konkrétní zájezd si pak 
obdarovaný může vybrat podle svých 
představ.

SLEVOVÝ PROGRAM
Mimo zvláštní nabídky, které aktuálně upravujeme na webových 
stránkách, je pro klienty, kteří si zakoupí zájezd na Kanárské 
ostrovy připraven slevový program. Jeho podrobnosti najdete 
na www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/dulezite-infor-
mace/slevovy-program.

3.   UBYTOVÁNÍ A POBYT
DÉLKA POBYTU
První a poslední den zájezdu jsou určeny k dopravě a předání 
ubytování – nejsou považovány za dny plnohodnotného pobytu.
Zájezd začíná odbavením na letišti v ČR a končí návratem zpět.

UBYTOVÁNÍ
Název Vámi vybrané ubytovací kapacity (hotel, apartmán) bude 
uveden ve Smlouvě o zájezdu a na voucheru (poukaz na služby). 
Pokud jste v katalogu nenašli Váš oblíbený hotel nebo hledáte/
potřebujete jiný typ pokoje v určitém hotelu, poskytneme Vám 
další informace v naší kanceláři.
Nástup a ukončení ubytování – Při ubytování v místě pobytu 
přiděluje pokoje přímo recepce ubytovací kapacity, cestovní kan-
celář tuto skutečnost nemůže ovlivnit. Pokoje jsou přidělovány 
nejdříve od 12.00 do 16.00 hod., a dřívější příjezd neopravňuje 
k předčasnému užívání pokoje. Jestliže hotel neurčí jinak, je 
nutné v den odjezdu vyklidit pokoje nejdéle do 12.00 hod. a to 
bez ohledu na hodinu odjezdu z hotelu. Recepce Vám určí místo 
pro úschovu zavazadel.
Pokud máte zájem o ubytování ihned po příletu, je možné 
objednat službu dřívějšího ubytování „early check-in“, stejně 
tak při pozdějším odjezdu využít službu pozdějšího opuštění 
pokoje „late check-out“, kterou si můžete také objednat den 
před ukončením pobytu přímo v recepci hotelu. Tyto služby jsou 
závislé na aktuální nabídce ubytování a dostupnosti.
Přistýlka – Při ubytování více než 2 osob v jednom pokoji jsou 
další lůžka řešena přistýlkou, která není plnohodnotným lůžkem 
(pohovka, skládací lehátko atd.). Přistýlka bývá někdy menší 
než lůžko, proto v případě 3. osoby většího vzrůstu doporuču-
jeme vyžádat si v cestovní kanceláři podrobnější informace již 
při výběru zájezdu. Toto neplatí pro ubytovací kapacity s větším 
množstvím ložnic.
Stavební činnost na ostrovech – K rozvíjejícímu se cestovnímu 
ruchu v letoviscích patří stavební činnost, kterou cestovní kancelář 
není schopna ovlivnit. Při rezervaci zájezdu nemáme vždy k dispo-

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

KANÁRSKÉ OSTROVY

DÁRKOVÝ POUKAZ. HODNOTA POUKAZU 5 000 Kč.

VÁŠ SPECIALISTA NA KANÁRSKÉ OSTROVY

DÁRKOVÝ POUKAZ. HODNOTA POUKAZU 1 000 Kč.

VÁŠ SPECIALISTA NA KANÁRSKÉ OSTROVY

DÁRKOVÝ POUKAZ. HODNOTA POUKAZU 10 000 Kč.

VÁŠ SPECIALISTA NA KANÁRSKÉ OSTROVY
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zici aktuální informace o stavební činnosti v okolí daného hotelu.
Pobyt zvířat – Většina objektů neakceptuje pobyt zvířat v kom-
plexu. Informace o hotelech, ve kterých je pobyt zvířat možný, 
obdržíte v Canaria travel nebo na www.canariatravel.cz/cs/tema-
ticka-dovolena/dovolena-se-psem.
Kouření – V souladu se španělským právem, kouření není povo-
leno uvnitř hotelu. Hosté mohou kouřit pouze na otevřeném 
prostranství.
Pláže – V některých obdobích se přírodní cestou pláž mění, písek 
je odplaven a zpět naplaven mořem, v této době může vystoupit 
kamenité podloží nebo je pláž z černých oblázků.
Lehátka u bazénů – ve většině hotelů je zakázáno rezervovat/
obsazovat lehátka u bazénu bez osobní přítomnosti z důvodu 
omezení možnosti jejich užívání pro ostatní hosty.

STRAVOVÁNÍ
Objednaný rozsah stravování je uveden na voucheru k uby-
tování. Mimo nápojů zahrnutých do programu all inclusive se 
v hotelech platí u oběda i večeře konzumace nápojů. Někde je 
možná platba v hotovosti, většinou se však účet za nápoje pouze 
podepisuje a přičítá k hotelovému účtu nahlášeného pokoje, 
který je hrazen při ukončení ubytování.
Zahájení a ukončení – V případě plné penze začíná stravování 
obědem, u polopenze večeří, u obou typů končí poslední den 
snídaní. Program all inclusive začíná, bez ohledu na čas příjezdu 
do hotelu, ve 12:00 hod. prvního dne ubytování a končí ve 12:00 
hod. posledního dne ubytování. Čerpání stravování není závislé 
na vyklizení pokoje (ani na „early check-in“ a „late check-out“).
Oblečení – U večeře (včetně programu all inclusive) vyžadují 
hotely u mužů dlouhé kalhoty a není povolen vstup v plážovém 
oblečení ani obutí. Na sváteční večeře (Vánoce, Silvestr) je nutné 
formální oblečení, některé hotely vyžadují u mužů i sako nebo 
kravatu (podrobnější informace v CK).
Identifikační náramky – V některých hotelech je hostům při-
pnut na zápěstí plastový náramek pro účely identifikace stra-
vování. Všichni hoteloví hosté jsou povinni nosit tento náramek 
pro účely identifikace, aby nedocházelo k nepříjemnostem nebo 
k možnosti záměny druhu stravování či čerpání služeb.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY V MÍSTĚ UBYTOVÁNÍ
Placené služby – Některé služby nebo sportovní aktivity nabí-
zené hotelem, které jsou většinou uvedeny u jednotlivých ubyto-
vacích kapacit, je nutné platit zvlášť až na místě (připojení k inter-
netu, televize, minibar, lednička, vybavení kuchyně, výměna 
ručníků apod.). U některých služeb je hrazen pronájem a sou-
časně vybírána vratná záloha. Informace o všech zpoplatně-
ných službách (mj. i hlídání dětí, služby lékaře, prádelna, sauna, 
masáže, kadeřnictví, parkoviště) obdržíte na recepci hotelu.
Kredit (vratná záloha) za služby – Některé hotely požadují při 
příjezdu číslo kreditní karty jako jistinu na poskytované služby 
(konzumace, zapůjčení ručníků, pronájem trezoru, sportovního 
vybavení, sportovního hřiště atd.), akceptují i finanční hotovost, 
která je vrácena při úhradě hotelového účtu.
Služby na plážích – Všechny pláže jsou veřejné, a proto jsou 
všechny služby na nich nabízené placené přímo provozovateli 
(vodní sporty, lehátka, slunečníky, soc. vybavení apod.).
Centra Wellness & SPA (kryté bazény, sauna, jacuzzi, 
masáže apod.) – Jsou zpoplatněny a mají do nich povolen vstup 
pouze osoby starší 18 let, výjimečně bývají vyhrazeny i hodiny 
pro rodiny s dětmi a mladistvé, nebo snížena věková hranice.

ZMĚNY PREZENTOVANÝCH SLUŽEB HOTELU
V průběhu platnosti katalogu mohou být služby ze strany hotelo-
vých řetězců měněny. Protože se jedná o specifické nabídky, nemusí 
být vždy cestovní kancelář o této změně informována a nenese 
za případné změny v místě ubytování žádnou odpovědnost.
Pokud je některá služba prioritní a rozhodující pro Váš výběr 
hotelu, doporučujeme její ověření v Canaria travel. V opačném 
případě nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
Výlety – Nabídku výletů zprostředkovaných Canaria travel obdr-
žíte při příletu na ostrov od delegáta. Nabídka je vybrána od smluv-
ních partnerů na jednotlivých ostrovech, kteří zájezdy organizují.

Canaria travel varuje před nelegálně organizovanými výlety, 
které neposkytují oficiální agentury ani kvalifikovaní průvodci. 
Tyto výlety jsou provozovány bez potřebné licence, a tím pádem 
nemají ani pojištění.

CENNÉ PŘEDMĚTY
Vzhledem k tomu, že i na Kanárských ostrovech hrozí nebezpečí 
krádeží Vašich cenností, je důležité si na své věci dávat pozor. 
K uložení cenností a dokladů doporučujeme domluvit si hned při 
příjezdu na hotel pronájem trezoru (za poplatek/den a obvykle 
s vratnou zálohou). Většina hotelů má trezory přímo na pokoji, 
někde jsou bezpečnostní schránky v recepci. 
Pozor! Cennosti, peníze a věci osobní potřeby nejsou předmě-
tem cestovního pojištění a cestovní kancelář, letecká společnost 
ani hotel za případné ztráty nezodpovídají.

BAZÉNY
V katalogu uváděné „vyhřívané bazény“ jsou na všech Kanár-
ských ostrovech temperovány maximálně na teplotu okolního 
vzduchu (max. do 23°C).

HMYZ
K exotickým jižním zemím patří i výskyt drobného hmyzu 
a zvláštností Kanárských ostrovů jsou bohužel i brouci Cuca-
rachas, kteří se vyskytují nejvíce ve vlhčím období. Tento druh 
je někdy díky podobě mylně zaměňován s evropskými šváby, 
avšak je zcela neškodný. Přes intenzivní snahu hoteliérů se může 
v určitých obdobích roku hmyz vyskytnout ve všech kategoriích 
ubytovacích kapacit, zvláště při ubytování v přízemí. Pokud se 
s nimi setkáte, kontaktujte recepci, která sjedná nápravu.

4.  INFORMACE K PŘEPRAVĚ
ODLET NA DOVOLENOU
Při rezervaci zájezdu obdržíte předběžné informace k odletu, 
v týdnu před odletem Vám bude zasláno elektronické odbavení 
na Váš e-mail s potvrzeným časem odletu a směrováním, které se 
mohou lišit od původně plánovaných. Dvě hodiny před stanove-
ným časem odletu se dostavte k přepážce odbavení do odletové 
haly letiště.
Postup odbavení i zásady a pravidla bezpečnostního odbavení 
naleznete na www.prg.aero/cs/odbaveni-cestujicich/odbaveni-ces-
tujicich/dalsi-moznosti-odbaveni.

LETECKÁ DOPRAVA
Všechny zájezdy Canaria travel jsou letecké, zajištěné ve spolu-
práci s leteckou společností Travel Service, a. s. Z důvodu nepří-
znivých povětrnostních podmínek nebo provozních a technických 
důvodů je změna typu letadla i trasy, včetně mezipřistání, termínu 
i času odletu přípustná. Vzhledem k těmto okolnostem je nutné 
počítat s časovou rezervou. Za případné škody, které by mohly 
vzniknout v návaznosti na tyto změny, nenese cestovní kancelář 
žádnou zodpovědnost.
Při spojených letech není možné garantovat počet mezipřistání, 
protože směrování letů je aktuálně upraveno dle obsazenosti.
Všichni cestující jsou povinni dodržovat „Přepravní podmínky 
pro cestující a zavazadla v letecké dopravě Travel Service, a. s. 
a Smart Wings“, jejichž aktuální verzi naleznete na www.smar-
twings.com/cs/cestovni-informace/prepravni-podminky.

ASISTENČNÍ SLUŽBA
Službu s asistencí pro nedoprovázené děti, tělesně postižené 
nebo nemohoucí klienty (přepravní vozíky atd.) je nutné objednat 
v cestovní kanceláři nejméně 48 hodin před odletem.
Službu „Nedoprovázené dítě“ poskytujeme na letech provozova-
ných společností Travel Service, a. s. dětem starším 6 let do dovr-
šení 12 let (Unaccompanied Minor). Děti mladší 6 let nemohou 
být přepravovány bez doprovodu dospělé osoby. Jako nedopro-
vázené mohou na Vaši žádost cestovat i děti ve věku od 12 let do 
17 let (Meet and assist service). Nutností je vyplnění speciálního 
formuláře, který je společný jak pro povinný doprovod dětí od 6 
do 12 let, tak i pro volitelnou službu u nezletilých osob od 12 do 
17 let věku – www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/infor-
mace-k-preprave/nedoprovazene-dite.
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PŘEPRAVA DĚTÍ DO 2 LET
Děti do 2 let (tj. ty děti, které tohoto věku nedovrší ani v den 
návratu ze zájezdu) cestují bez nároku na samostatné sedadlo, 
stravu v letadle, zavazadlo a čerpání hotelových služeb.
Pro děti je zdarma přepravován dětský kočárek, který musí být 
řádně zabalen proti poškození (viz přepravní podmínky), a vyžá-
dána dětská postýlka ve vybraném hotelu.

PŘEPRAVA ZAVAZADEL
Všechna zavazadla podléhají hmotnostnímu nebo objemovému 
limitu. Zavazadla se přepravují jako zapsaná (uložena v zavazadlo-
vém prostoru letadla) a nezapsaná (příruční). Děti do 2 let (INF) 
nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel. Každý cestující 
má právo na bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel do hmot-
nosti 15 kg, společné zavazadlo (pro 2 a více osob) však nesmí 
překročit 32 kg. K přepravě jsou přijímány jen dobře uzavřené 
a uzamčené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla.
Zapsaná zavazadla – musí splňovat rozměrová omezení: délka 
každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší 
než 250 cm. Nelze zaměnit sportovní vybavení za bezplatné 
zapsané zavazadlo.
Nezapsaná zavazadla – nesmí překročit hmotnost 5 kg, nezapo-
čítávají se do limitu 15 kg bezplatně přepravovaných zavazadel 
a jsou limitována maximálními rozměry 56×45×25 cm, jejichž sou-
čet nesmí překročit 115 cm. Na palubu letadla má každý cestu-
jící povolen pouze 1 kus nezapsaného zavazadla a předměty pro 
osobní potřebu (např. dámská kabelka, kabát, deštník, jídlo pro 
dítě během letu, videokamera, malý osobní počítač).
Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro 
děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie.

NADVÁHA ZAVAZADEL

Cestující může nahlásit a uhradit nadváhu zavazadla přímo 
v Canaria travel za sníženou sazbu, ale nejdéle 48 hod. před 
odletem. Jinak je nadváha hrazena dle ceníku přepravce přímo 
na letištích při odbavení zavazadel. Podrobné informace na 
www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/informace-k-pre-
prave/preprava-zavazadel.

NADMĚRNÁ ZAVAZADLA A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
Sportovní zavazadla (kola, surfy, golfové bagy atd.) a zavazadla 
překračující hmotnostní nebo objemový limit musí být předem 
nahlášena při uzavírání Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o pře-
pravě osob. Každý cestující může k přepravě nahlásit pouze jedno 
nadměrné zavazadlo.
Tato zavazadla podléhají zvláštnímu hmotnostnímu nebo objemo-
vému limitu (jeden rozměr větší než 150 cm, avšak součet všech 
tří stran nesmí převyšovat 250 cm a žádný z rozměrů nesmí být 
větší než 300 cm), jejich přeprava je zpoplatněna a počet tako-
vých zavazadel přijatých k přepravě je limitován. Váha tohoto 
zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg. Podrobné informace na 
www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/informace-k-pre-
prave/preprava-zavazadel.
Pokud není přeprava těchto zavazadel nahlášena Canaria 
travel, platí bez výjimek ceník přepravce viz www.smartwings.
com/cs/cestovni-informace.

PŘEPRAVA (TRANSFER) NADMĚRNÝCH ZAVAZADEL 
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
V případě, že klient požaduje transfer nadměrného zavazadla 
(surfu, kola, golfového bagu, kitu apod.) z letiště do místa pobytu 
nebo z místa pobytu na letiště, musí uhradit za každou přepravu 
tohoto nadměrného zavazadla poplatek. Aktuální informace 
o poplatcích v Canaria travel.

PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Pro bezpečnost a pohodlí těhotných žen a osob s omezenou 
pohyblivostí platí při přepravě pravidla stanovená leteckou spo-
lečností. Aktuální informace najdete na www.canariatravel.cz/cs/
vseobecne-informace/informace-k-preprave nebo na www.smar-
twings.com/cs/cestovni-informace/cestujici-se-specialnimi-potre-
bami.

PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Přeprava je možná pouze se souhlasem dopravce, za podmí-
nek jím určených a na vlastní odpovědnost cestujícího. Aktu-
ální informace a podmínky pro přepravu zvířat jsou uvedeny na 
www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/informace-k-pre-
prave/preprava-zvirat.

POŠKOZENÍ A  ZTRÁTA ZAVAZADEL BĚHEM LETECKÉ 
PŘEPRAVY
Poškození zavazadla – je nutné nahlásit ihned po jeho převzetí, 
a to přímo na letišti u přepážky reklamací, kde je vystaven pro-
tokol o škodě (PIR) potřebný k dalšímu reklamačnímu řízení. Po 
návratu je možné škodu dohlásit písemně dopravci ve lhůtě 7 dní 
od obdržení zavazadla na claim@travelservice.aero
Ztrátu zavazadla – je nutné nahlásit na letišti u přepážky rekla-
mací okamžitě po příletu. Na pozdější reklamace ztráty zavaza-
dla nebude brán zřetel. Podrobnější informace naleznete na 
www.travelservice.aero a stížnosti/reklamace týkající se letecké 
přepravy zasílejte na adresu customercare@travelservice.aero

PŘÍLET DO CÍLOVÉ DESTINACE
Za přepážkou celní kontroly v letištní hale Vás bude očekávat 
delegát s logem cestovní kanceláře Canaria travel. Je nutné se 
delegátovi ohlásit a v případě, že nevyužijete přichystaný společný 
transfer, mu toto nahlásit. V obálce, kterou od něho obdržíte, 
najdete důležité základní informace o místě pobytu, kontakt na 
delegáta a termín první informační schůzky. Delegát Vám zajistí 
odvoz do hotelu, kde Vám recepce po předložení voucheru (pou-
kaz na ubytování) přidělí rezervovaný pokoj/apartmán atd. Pokud 
budete mít jakýkoli problém, oznamte jej co nejdříve svému dele-
gátovi, bude se snažit Vám pomoci. Telefonní číslo na delegáta 
a další podrobnější informace najdete také v informační knize na 
recepci hotelu. Informační knihy nejsou k dispozici na ostrovech 
La Palma, La Gomera, El Hierro a La Graciosa, kde není osobně 
přítomen ani delegát Canaria travel.

INFORMACE O ODLETU Z DOVOLENÉ
Den před odletem domů Vás bude delegát Canaria travel (mimo 
ostrovy La Gomera, El Hierro, La Palma a La Graciosa) informo-
vat o času odletu a odjezdu z hotelu. Tuto informaci naleznete 
v informační knize nebo po domluvě Vám může být zaslána for-
mou SMS.
Klienti ubytovaní na ostrovech La Gomera, El Hierro a La Palma 
obdrží informace o zpátečním odjezdu (jen v případě změny) 
faxem, e-mailovou zprávou na hotel, nebo zprávou SMS na 
mobilní telefon. Na ostrově La Graciosa jsou klienti informováni 
hotelem. U těchto ostrovů je nutné počítat s delší dobou strá-
venou na cestě, v případě změny směrování je možná i změna 
odjezdu z hotelu nebo z ostrova.

KLIENTI SE SAMOSTATNOU LETENKOU
Klienti, kteří nemají zajištěno ubytování od Canaria travel, musí 
den před zpátečním odletem kontaktovat na Kanárských ost-
rovech delegáta Canaria travel (v Čechách cestovní kancelář) 
a potvrdit si (rekonfirmovat) hodinu odletu, číslo letu, u spojených 
letů směrování. Pokud se tak nestane a svůj let zmeškají, nenese 
za to cestovní kancelář žádnou zodpovědnost.

Placená inzerce.
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Gran�Canaria

oblasti:

1. Las Palmas de Gran Canaria
2. San Agustín
3. Playa del Inglés
4. Maspalomas
5. Meloneras
6. Puerto Rico
7. Playa Amadores
8. Taurito
9. Puerto Mogán

1

2

34

5

7

6

8

9

hlavní město ostrova
Las Palmas de Gran Canaria

letiště

La Palma

El Hierro

La Gomera

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura
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Gran Canaria

Existuje mnoho důvodů proč si vybrat ostrov Gran Canaria jako prázd-
ninovou destinaci v každém ročním období.

Rozlohou je třetím největším ostrovem Kanárských ostrovů, současně 
třetím nejstarším a třetím nejvyšším ostrovem a už toto jej činí výjimeč-
ným. Je mu přezdíváno „Miniaturní kontinent“, a to díky rozdílným mik-
roklimatům, které jsou ovlivněny nestálostí jeho reliéfu. 

Gran Canaria nabízí přírodní krásy, hory, lesy a hluboká údolí plné 
divoké vegetace, kterou už na ostatních částech světa, není možné spa-
třit. Je studijním rájem nejen pro botanology, ale také pro milovníky 
geologie, kteří stále mají možnost obdivovat sílu přírody v rámci vulka-
nických pokladů ostrova.

Zajímavosti ostrova: Kromě jižního cípu ostrova v oblasti Maspalomas, 
kde je rozlehlý přírodní dunový ekosystém nazývaný „malá Sahara“, 
stojí za návštěvu i malebný přístav Puerto de Mogán neboli „Kanár-
ské Benátky“. Údolím Fataga nazývaném „Evropský mini Gran Caňon“, 
dorazíte až do vnitrozemí ostrova, které je pokladem Gran Canaria. 
Po velice dobře upravených cestách se dostanete až na nejvyšší vrchol 
ostrova Pico de Las Nieves (1949 m n. m.), nebo na Roque Nublo neboli 
mračné skalisko (1813 m n. m.), které je unikátním monolitem a pro 
domorodé obyvatele bylo i posvátným symbolem. 

Ve středu ostrova můžete obdivovat jak nádherné vyhlídky, tak 
malebné horské vesničky situované v takřka nedotčené kanárské divo-
čině. Pro poznání pravé kanárské tradičnosti stojí za návštěvu město 
Teror s bazilikou z 18. století a typickými kanárskými balkony, vyře-
závané z místních borovic, všudypřítomné tzv. Artesanickými krámky, 
které nabízejí výběr místních vín, rumů z cukrové třtiny, tradičních 
pochutin i ručně vyráběných předmětů typické pro tuto oblast, jako 
jsou např. kanárské nože vyráběné z kozích rohů. Za návštěvu také stojí 
hlavní město Las Palmas, situované na severu ostrova s všestrannou 
kulturní nabídkou, možností nákupů i historickými památkami, kterým 
vévodí vyhlášený umělecký monument – katedrála sv. Anny a nejstarší 
náměstí, které vůbec Kanárské ostrovy kdy měly s dochovanou archi-
tekturou z 16. století. 

Hlavní město: Las Palmas de Gran Canaria

Rozloha: 1 560 km2

Oblasti: Amadores, Arguineguín, Las Palmas de Gran Canaria, Maspa-
lomas, Meloneras, Playa de Cura, Playa del Inglés, Taurito, Puerto de 
Mogán, Puerto Rico, San Agustín, San Bartolomé de Tirajana, Santa Bri-
gida, Sonnenland, Telde, El Salobre.

Pláže: Na ostrově je celkem 150 pláží, které zabírají 60 km z celkem 
236 km pobřeží. Ty nejznámější jsou Playa del Inglés (6 000 m dlouhá 
zlatohnědá pláž) a duny Maspalomas (400 ha), Playa de las Canteras 
(3 900 m dlouhá pláž chráněná útesem, světlý písek), Playa de San 
Agustín (670 m dlouhá, jemný tmavý písek), Playa de Puerto Rico (400 m 
dlouhá, světlý písek), Playa de Mogán (300 m dlouhá, světlý písek) 
a Playa Amadores (300 m dlouhá, světlý písek) – prvních pět jmenova-
ných pláží bylo vyznamenáno Modrou vlajkou Evropské unie (pláž spl-
ňuje veškeré požadavky týkající se hygieny a čistoty) a některé z nich 
patří mezi 10 nejlepších pláží Španělska.

Aktivity: Pokud nechcete svou dovolenou strávit pouze sladkým nic-
neděláním, ostrov Gran Canaria Vám nabízí nepřeberné množství růz-
norodých sportovních aktivit. Jsou zde skvělé podmínky pro tenis, golf, 
horskou turistiku, vodní sporty i rybolov. Můžete jezdit na motokárách, 
buginách, létat padákem nebo poznat krásy ostrova na kole.

Miniaturní kontinent

Gran�Canaria
Las Palmas de Gran Canaria

Vnitrozemí ostrova

Maspalomas

Maják Faro de Maspalomas
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3 tipy na výlety 
z ostrova Gran Canaria

PANORAMA TOUR
Celodenní výlet po ostrově s českým průvodcem, během kterého poznáte to nejzajímavější z Gran Canaria. Za jediný den navští-
víte řadu zajímavých míst, seznámíte se s historií i současností ostrova. Uvidíte Evropský mini Gran Caňon nebo Oázu tisíce palem 
v oblasti Fataga, z nejvyššího štítu ostrova (1949 m n. m.) si vychutnáte vyhlídku na posvátnou skálu a symbol ostrova Roque Nublo 
a dohlédnete až na sousední ostrov Tenerife. Navštívíte geografický střed ostrova Cruz de Tejeda, kde budete mít možnost ochutnat 
místní speciality, pojedete přes zelená horská údolí, borovicové háje i zbytky vavřínového pralesa, které jsou chráněnými přírod-
ními oblastmi ostrova. Na severu uvidíte druhý nejmladší ostrovní vulkán Pinos de Galdar s překrásným výhledem na celé severní 
pobřeží ostrova. Navštívíte půvabná městečka jako je Firgas s vodní kaskádou nebo Teror s bazilikou zasvěcenou patronce ostrova, 
budete moci obdivovat typickou kanárskou architekturu a balkony vyřezané z místních borovic, které jsou též jedním ze znaků 
kanárské architektury. Součástí výletu je i návštěva autentické plantáže pravé léčivé Aloe Vera s prezentací rostliny a informacemi 
o zpracování a užívání léčivého gelu.

MULTIACUATIC
Pro ty, kteří se cítí na moři jako doma bude jistě velkým zážitkem pozorování unikátní mořské fauny, která žije na těchto „šťastných“ 
ostrovech. Během plavby, která trvá cca 2 hodiny, se vydáte po stopách obrovských mořských želv, můžete vidět i hejno delfínů, 
při troše štěstí dokonce i velryby. Všechny druhy, které se Vám podaří spatřit, budou pečlivě popsány místním průvodcem. Využijte 
možnosti stát se odborníkem a kromě pouhého pozorování se také něco nového přiučit.

JEEP SAFARI
Pokud dáváte přednost větší dávce adrenalinu, doporučujeme výlet v otevřeném jeepu. Dobrodružnou cestu po jižním pobřeží ostrova 
a vnitrozemím můžete absolvovat s přiděleným řidičem. Z centra Playa del Inglés pojedete přes Puerto Rico, Taurito, Mogán, Cercados 
de Espino, odkud budete po krátké přestávce pokračovat téměř neprůjezdnými soutěskami a původními horskými vesničkami. Navští-
víte místa s nádhernými vyhlídkami, jako jsou Ayacata a Presa de Chira. Cesta zpět na jih vede přes Lomo de Pedro Alfonso, Salobre, 
Tablero, Maspalomas, San Bartolomé, Fataga až na Playa del Inglés.

Gran Canaria



PALMITOS PARK
Gran Canaria

Tato subtropická oáza na ploše 240 000 m2 je 
jedinečnou zoologicko-botanickou zahradou 
a domovem desítek druhů papoušků, 
dravých a exotických ptáků. 

Můžete zde vidět zvířata z 5 kontinentů jako 
krokodýly, opice, pelikány, hady a obří želvy, 
klokany nebo surikaty. 

V pravidelných intervalech jsou připravena 
živá představení s dravými ptáky a papoušky 
i nejlepší delfíní show v Evropě. Vše doplňuje 
botanická zahrada, motýlí farma, expozice 
orchidejí a akvárium s podmořským světem, 
které nabízí více než 4 000 ryb.

www.palmitospark.es
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Poloha: V jižní části ostrova, 35 km od letiště, 
v turistické oblasti Maspalomas.
Vybavení objektu: Komplex nabízí 42 pat-
rových bungalovů rozmístěných do několika 
bloků v hotelové zahradě. Hostům je k dispo-
zici recepční pult s možností telefonu a faxu, 
společenská místnost, malý obchod, půjčovna 
aut, placené parkoviště. Ve středu bunga-
lovů je bazén pro dospělé, dětský bazén, bar 
s možností menšího občerstvení, sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 40 m2) V přízemí je 
obývací pokoj, integrovaný kuchyňský kout se 

základním vybavením (lednice, varná deska), 
trezor (k pronájmu) a televize se satelit-
ními programy (za poplatek), v prvním patře 
samostatná dvoulůžková ložnice a koupelna 
s WC. Každý má vlastní balkon a malou před-
zahrádku. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Bungalovy jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření.
Sport: V komplexu je kulečník (na mince), 
Golfové hřiště Golf Maspalomas je vzdáleno 
cca 2,5 km.
Obchody: Různé obchody, bary a restaurace 

jsou vzdáleny přibližně 150 m, větší nákupní 
možnosti v nedalekém nákupním centru CC 
El Tablero.
Pláž: Hotel se nachází cca 2,5 km od dun 
Maspalomas a Playa del Inglés. Veřejná auto-
busová zastávka je asi 300 m od hotelu.
Internetové stránky: 
www.servatur.com

Bungalovy SERVATUR SUN‘S GARDENS    (Maspalomas)
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Poloha: V jižní části ostrova, 35 km od letiště, 
v turistickém centru Maspalomas.
Vybavení objektu: Komplex tvoří 266 pat-
rových bungalovů rozmístěných do několika 
budov. V hlavní budově je menší vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu ve společných prostorech, restaurace 
s barem, dětský klub (pondělí – pátek, děti 
4 –12 let), malý obchod. V hotelové zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), dětský bazén, sluneční 
terasy s lehátky a dětské hřiště. Zkušení ani-
mátoři připravují pro děti denní program 
a večerní představení pro dospělé.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 37 m2) V prvním 
patře se nachází samostatná dvoulůžková lož-
nice, koupelna a balkon. V přízemí je obývací 

část s integrovaným kuchyňským koutem 
(toustovač, kávovar), pohovka, telefon, tre-
zor (k pronájmu), televize se satelitními pro-
gramy, stropní ventilátor (v obývacím pokoji 
a ložnici), koupelna s WC, terasa. Maximální 
obsazenost – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou podávány 
formou švédských stolů v hotelové restauraci, 
obědy formou à la carte. K polopenzi a plné 
penzi je možné dokoupit variantu Plus, která 
zahrnuje k jídlu výběr ze studených nealkoho-
lických nápojů, kávu, čaj, pivo a víno (místní 
výroby).
Sport: Komplex přímo sousedí s golfovým hři-
štěm Campo de Golf de Maspalomas. Z ostat-
ních hřišť ostrova jsou nejbližší: Lopesan 
Meloneras Golf (cca 5 km), Salobre Golf & 

Resort (cca 7 km), Anfi Tauro Golf (cca 16 km).
Obchody: Malý obchod je přímo v hotelu, 
velké obchodní centrum El Tablero (obchody, 
lékárna, restaurace, bary, disko atd.) je vzdá-
leno 3,5 od komplexu. Větší nákupní možnosti 
jsou také v centru Playa del Inglés, kam vozí 
hosty hotelový autobus.
Pláž: Na pláž se světlým jemným pís-
kem a pozvolným vstupem do moře Playa 
del Inglés a ke známým dunám Dunas 
Maspalomas (cca 2 km), jezdí několikrát 
denně hotelový autobus (zdarma).
Internetové stránky:
www.cordialcanarias.com

Bungalovy CORDIAL GREEN GOLF      (Maspalomas)



14 www.canariatravel.cz

G
ra

n 
C

an
ar

ia

Poloha: V jižní části ostrova, 35 km od letiště, 
v turistické oblasti Maspalomas.
Vybavení objektu: Komplex nabízí 42 pat-
rových bungalovů rozmístěných do několika 
bloků v hotelové zahradě. Hostům je k dispo-
zici recepční pult s možností telefonu a faxu, 
společenská místnost, malý obchod, půjčovna 
aut, placené parkoviště. Ve středu bunga-
lovů je bazén pro dospělé, dětský bazén, bar 
s možností menšího občerstvení, sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 40 m2) V přízemí je 
obývací pokoj, integrovaný kuchyňský kout se 

základním vybavením (lednice, varná deska), 
trezor (k pronájmu) a televize se satelit-
ními programy (za poplatek), v prvním patře 
samostatná dvoulůžková ložnice a koupelna 
s WC. Každý má vlastní balkon a malou před-
zahrádku. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Bungalovy jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření.
Sport: V komplexu je kulečník (na mince), 
Golfové hřiště Golf Maspalomas je vzdáleno 
cca 2,5 km.
Obchody: Různé obchody, bary a restaurace 

jsou vzdáleny přibližně 150 m, větší nákupní 
možnosti v nedalekém nákupním centru CC 
El Tablero.
Pláž: Hotel se nachází cca 2,5 km od dun 
Maspalomas a Playa del Inglés. Veřejná auto-
busová zastávka je asi 300 m od hotelu.
Internetové stránky: 
www.servatur.com

Bungalovy SERVATUR SUN‘S GARDENS    (Maspalomas)
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Poloha: V jižní části ostrova, 35 km od letiště, 
v turistickém centru Maspalomas.
Vybavení objektu: Komplex tvoří 266 pat-
rových bungalovů rozmístěných do několika 
budov. V hlavní budově je menší vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu ve společných prostorech, restaurace 
s barem, dětský klub (pondělí – pátek, děti 
4 –12 let), malý obchod. V hotelové zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), dětský bazén, sluneční 
terasy s lehátky a dětské hřiště. Zkušení ani-
mátoři připravují pro děti denní program 
a večerní představení pro dospělé.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 37 m2) V prvním 
patře se nachází samostatná dvoulůžková lož-
nice, koupelna a balkon. V přízemí je obývací 

část s integrovaným kuchyňským koutem 
(toustovač, kávovar), pohovka, telefon, tre-
zor (k pronájmu), televize se satelitními pro-
gramy, stropní ventilátor (v obývacím pokoji 
a ložnici), koupelna s WC, terasa. Maximální 
obsazenost – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou podávány 
formou švédských stolů v hotelové restauraci, 
obědy formou à la carte. K polopenzi a plné 
penzi je možné dokoupit variantu Plus, která 
zahrnuje k jídlu výběr ze studených nealkoho-
lických nápojů, kávu, čaj, pivo a víno (místní 
výroby).
Sport: Komplex přímo sousedí s golfovým hři-
štěm Campo de Golf de Maspalomas. Z ostat-
ních hřišť ostrova jsou nejbližší: Lopesan 
Meloneras Golf (cca 5 km), Salobre Golf & 

Resort (cca 7 km), Anfi Tauro Golf (cca 16 km).
Obchody: Malý obchod je přímo v hotelu, 
velké obchodní centrum El Tablero (obchody, 
lékárna, restaurace, bary, disko atd.) je vzdá-
leno 3,5 od komplexu. Větší nákupní možnosti 
jsou také v centru Playa del Inglés, kam vozí 
hosty hotelový autobus.
Pláž: Na pláž se světlým jemným pís-
kem a pozvolným vstupem do moře Playa 
del Inglés a ke známým dunám Dunas 
Maspalomas (cca 2 km), jezdí několikrát 
denně hotelový autobus (zdarma).
Internetové stránky:
www.cordialcanarias.com

Bungalovy CORDIAL GREEN GOLF      (Maspalomas)
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Poloha: V jižní části ostrova, 31 km od letiště, 
v letovisku Playa del Inglés.
Vybavení objektu: Komplex nabízí ve 
dvou pětipatrových budovách celkem 334 
apartmánů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 3 výtahy, internetový terminál (za 
poplatek), restaurace, bary, společenská míst-
nost s televizí, kadeřnictví, malý obchod, půj-
čovnu aut a kol, parkoviště. V hotelové zahradě 
se nachází 3 bazény (jeden v zimních měsících 
vyhřívaný), oddělené dětské brouzdaliště, slu-
neční terasa s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Několikrát týdně jsou připravovány 
denní a večerní animační programy, diskotéka. 
Společenské prostory hotelu jsou přizpůsobeny 
pro handicapované klienty (nájezdové rampy, 

vstup do bazénu, lobby atd.), pokoje ale nejsou 
speciálně vybaveny. 
Apartmán – 1 ložnice: (cca 42 m2) Dvoulůžková 
ložnice je oddělena od obývací části dveřmi. Do 
vybavení patří integrovaný kuchyňský kout (led-
nice, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač), 
placené Wi-Fi připojení k internetu, rozkládací 
pohovka, trezor (k pronájmu, za poplatek), 
televize (na vyžádání, za poplatek), telefon, kou-
pelna s WC. Balkon nebo terasa mají výhled do 
zahrady nebo na bazén. Maximální obsazenost 
– 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby, 1 dítě 
a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi 

a lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: Za poplatek tenis, stolní tenis, minigolf 
a kulečník. Na pláži nabídka vodních sportů.
Obchody: Menší nákupní centrum Aguila Roja 
je přímo u hotelu, větší obchody, restaurace 
a bary jsou v centru střediska Playa del Inglés, 
přibližně 300 m od komplexu jsou nákupní stře-
diska Plaza a Kasbah.
Pláž: Světlá písečná pláž Playa del Inglés je 
vzdálena asi 400 m od komplexu cestou z mír-
ného kopce.
Internetové stránky:
Nemají.

Apartmány JARDÍN DEL ATLANTICO** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE
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Poloha: V jižní části ostrova, 25 km od leti-
ště, v horní části letoviska San Agustín. Díky 
své poloze na skalním výběžku skýtá pře-
krásný výhled na oceán a písečné duny Dunas 
Maspalomas, ale není vhodný pro pobyt osob 
s menší pohyblivostí.
Vybavení objektu: Hotel je rozdělen 
do 3 dvou až pětipatrových budov s celko-
vým počtem 408 pokojů. V hlavní budově je 
vstupní hala s recepcí, výtah (jen v budovách 
s pokoji), internetový terminál na recepci 
(za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu v prostoru recepce, restaurace, 
bar, dětský klub (děti 4 – 12 let), diskotéka, 
kadeřnictví, masáže, malý obchod. V zahradě 
o rozloze 40 000 m2 jsou 2 velké bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhří-
vaný, nájezdová rampa pro osoby tělesně 
postižené, jeden s tobogány kam mohou 
děti pouze od 140 cm výšky), dětský bazén, 
3 vířivky, bar u bazénu, terasy na slunění 
s lehátky a dětské hřiště. Několikrát v týdnu 
jsou pořádány sportovní i zábavné, denní 

i večerní programy, mini-disco, jednou týdně 
živá hudba.
Pokoj Economy: (cca 24 m2) Jednoduše zaří-
zený dvoulůžkový pokoj má ve svém vyba-
vení pohovku, televizi se satelitními programy 
(některé programy za poplatek), telefon, tre-
zor (k pronájmu), koupelnu s vanou a WC. 
Umístění – přízemí, v méně atraktivních čás-
tech hotelu. Minimální i maximální obsaze-
nost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 24 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy, balkon 
nebo terasa má výhled do zahrady nebo 
do hor. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Jednolůžkový pokoj: (cca 17 m2) Základní 
vybavení je stejné jako v pokoji Economy, je 
však menší.
Rodinný pokoj: (cca 35 m2) Základní vybavení 
je stejné jako v pokoji Economy, je prostor-
nější a má integrovanou obývací část s roz-
kládací pohovkou. Maximální obsazenost 
– 4 osoby (včetně dětí do 2 let).

Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, dopo-
lední i odpolední lehké občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby 
(od 10.00 do 23.00 hod.).
Sport: Zdarma víceúčelové hřiště, lukostřelba, 
pétanque, stolní tenis a posilovna, za popla-
tek stolní fotbal, kulečník, 3 tenisové kurty 
s umělou trávou a křemičitým pískem, lekce 
tenisu (s příplatkem) a potápěčská škola 
Nautico.
Obchody: V bezprostřední blízkosti jsou 
menší obchody a restaurace, přibližně 1,5 km 
od hotelu se nachází obchodní centrum 
(obchody, restaurace, kaple, služby).
Pláž: Přírodní písečná pláž San Agustín s tma-
vým lávovým pískem je vzdálena přibližně 
1 km od hotelu. Na větší pláže Playa del Inglés 
nebo Faro Maspalomas, je možné 
využít zlevněný autobus.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA INTERCLUB ATLANTIC HOTEL*** (San Agustín) ALL
INCLUSIVE   



18 www.canariatravel.cz

G
ra

n 
C

an
ar

ia

Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 25 km 
od letiště, v klidné části letoviska San Agustín. 
Hotel akceptuje pouze hosty starší 18 let.
Vybavení objektu: V jedné sedmipatrové 
budově je celkem 200 pokojů (4 uzpůsobeny 
pro osoby tělesně postižené), 2 výtahy, vstupní 
hala s recepcí, restaurace, 1 bar, internetový 
koutek (za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu v prostoru u recepce, malý obchod 
a v 6. patře hotelu nudistická terasa. V subtro-
pické zahradě jsou 2 bazény (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), 2 jacuzzi, terasa na slu-
nění s lehátky a slunečníky, bar u bazénu. 
Hotel pořádá v zahradě u bazénového baru 
či v lobby baru společenské večery s živou 
hudbou.
Pokoj Economy: (cca 22 m2) Dvoulůžkový kli-
matizovaný pokoj má ve svém vybavení tele-
fon, televizi se satelitními programy, trezor 

(k pronájmu), placené Wi-Fi připojení k inter-
netu, minibar (za poplatek) a koupelnu s WC. 
Balkon má výhled do zahrady nebo do ulice. 
Umístění – přízemí, v méně atraktivních čás-
tech hotelu. Minimální i maximální obsazenost 
– 2 osoby (starší 18 let).
Standardní pokoj: (cca 22 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy, balkon 
má výhled do ulice, na bazén nebo do zahrady. 
Umístění – přízemí až 2. patro. Za příplatek je 
možné objednat pokoj Standard View s boč-
ním výhledem na moře (umístění – 3. až 7. 
patro) nebo v hlavní části budovy pokoj Deluxe 
View s přímým výhledem na moře (umís-
tění – 1. až 5. patro). Maximální obsazenost – 
3 osoby (starší 18 let). Maximální obsazenost 
pokoje Deluxe View – 2 osoby (starší 18 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci Terraza. 

Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: V hotelu je stolní tenis, kulečník, 
šipky, pétanque. V 3 km vzdáleném hotelu Ifa 
Interclub Atlantic je možné si zahrát tenis nebo 
si zajistit potápění. Hotel zajišťuje rezervace 
green fee na golfové hřiště Golf Meloneras 
(cca 11,5 km).
Obchody: Přímo vedle hotelu je supermar-
ket, větší nákupní možnosti, restaurace a bary 
cca 1 km od hotelu v nákupním centru San 
Agustín.
Pláž: Široká písečná pláž San Agustín s pozvol-
ným vstupem do moře leží přímo 
před hotelem.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA BEACH HOTEL*** (San Agustín) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 28 km od letiště, 
na okraji turistického centra Playa del Inglés.
Vybavení objektu: Hotel nabízí v jedné pěti-
patrové budově celkem 469 pokojů a 12 
apartmánů u pláže. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí a trezory, 3 výtahy, 
internetový koutek a Wi-Fi připojení k inter-
netu v celém hotelu (oboje za poplatek), 
restaurace, 2 bary, dětský klub, sauna, masáže, 
kadeřnictví, obchod se suvenýry, společenský 
sál, místnost s herními automaty. V hotelové 
zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětské brouzda-
liště, 2 jacuzzi, sluneční terasa s lehátky a slu-
nečníky. Pro hosty je připravován několikrát 
v týdnu sportovní nebo animační program, 
večerní představení. Naproti hotelu je malý 
dětský park.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 15 m2) Jednoduše 
zařízený pokoj (v letních měsících klimatizo-
vaný) má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, koupelnu s WC. Balkon 
nebo terasa mají výhled do ulice, za příplatek 
je možné objednat pokoj s výhledem na moře.
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 32 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u standardního pokoje, ale je 
prostornější a dvoulůžková ložnice je oddělena 
od obývací části dveřmi. Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti. Maximální obsaze-
nost – 4 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 

nápoje místní výroby během dne (od 10.00 
do 23.00 hod.).
Sport: V hotelu je tenisový kurt, minigolf, stolní 
tenis a kulečník. Golfové hřiště Maspalomas 
Golf je přibližně 10 km od hotelu.
Obchody: Hotel se nachází asi 300 m 
od obchodního centra Tropical, cca 1 km 
od obchodního centra San Agustín a přibližně 
1,5 km od obchodních center na Playa del 
Inglés (Kasbach, Metro a Yumbo).
Pláž: V bezprostřední blízkosti hotelu je menší 
pláž Paguera s tmavším lávovým pískem, 
známé písečné duny Dunas de Maspalomas 
jsou vzdáleny cca 1,8 km po plážové 
promenádě.
Internetové stránky: 
www.beverlyparkhotel.es

Hotel BEVERLY PARK*** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V jižní části ostrova, 28 km od letiště, 
na kraji letoviska Playa del Inglés.
Vybavení objektu: V jedné sedmipatrové 
budově je celkem 410 prostorných pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
3 výtahy, 6 internetových terminálů (za popla-
tek), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru u recepce, restaurace a bary, kon-
ferenční sál, herna, dětský klub (děti 2 – 8 let 
v období prázdnin), masáže, kosmetika, sauna, 
kadeřnictví a několik menších obchůdků. 
V zahradě jsou 2 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
3 jacuzzi a dětské hřiště. Tým animátorů při-
pravuje pro děti i dospělé 6× týdně sportovní 
i zábavné programy, 7× týdně večerní program.
Pokoj Economy: (cca 34 m2) Dvoulůžkový pokoj 

má ve svém vybavení televizi se satelitními pro-
gramy, telefon, pohovku, trezor (k pronájmu), 
koupelnu s WC a vanou. Balkon má výhled 
do společných prostor hotelu nebo do ulice. 
Umístění – v přízemí, v méně atraktivních čás-
tech hotelu. Vzhledem k častým reklamacím 
tohoto typu pokoje doporučujeme rezervovat 
pokoj vyšší kategorie. Minimální i maximální 
obsazenost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 34 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy, má bal-
kon s výhledem do zahrady nebo do ulice. 
Umístění – 1. až 5. patro. Za příplatek je možné 
objednat pokoj Standard View s výhledem 
na moře, umístění – 6. a 7. patro. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou 

f  o rmou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 10.30 
do 23.00 hod.).
Sport: Hřiště na basketbal, fotbal, stolní tenis 
a kulečník. Na pláži je výběr vodních sportů, 
nejbližší golfové hřiště Maspalomas Golf je 
vzdáleno přibližně 5 km.
Obchody: V těsné blízkosti jsou různé obchody 
a restaurace, velká obchodní centra jsou v cen-
tru letoviska Playa del Inglés (cca 1,5 km).
Pláž: Přibližně 300 m od hotelu začíná známá 
písečná pláž Playa del Inglés.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA CONTINENTAL HOTEL*** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V jižní části ostrova, 33 km od letiště, 
v blízkosti centra Playa del Inglés.
Vybavení objektu: V jedné osmipatrové 
budově je celkem 664 pokojů (některé uzpů-
sobeny pro osoby tělesně postižené). Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, výtahy, 
internetový koutek (za poplatek), bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v prostoru recepce, 
restaurace, 6 barů, konferenční místnost (až 
70 osob), dětský klub (pouze v období prázd-
nin), salon krásy a kadeřnictví, služby lékaře 
a několik malých obchodů. V hotelové zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný) s přístupem pro handi-
capované (pomocí speciální sedačky), dětský 
bazén, 2 jacuzzi, sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky. Hotel pořádá pro děti i dospělé 
několikrát v týdnu denní i večerní animační 
programy, profesionální představení, živou 
hudbu, karaoke nebo diskotéku.

Pokoj Economy: (cca 42 m2) Prostorný dvou-
lůžkový pokoj má ve svém vybavení televizi 
se satelitními programy (některé programy 
za poplatek), rozkládací pohovku, trezor 
(k pronájmu), telefon, koupelnu s WC, vanou 
a vysoušečem vlasů. Umístění – přízemí, 
v méně atraktivních částech hotelu. Minimální 
i maximální obsazenost – 2 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 42 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy, balkon 
má dle polohy pokoje, výhled do zahrady nebo 
na bazén. Za příplatek je možné objednat 
pokoj Standard View s výhledem (dle polohy) 
do zahrady, na bazén nebo panoramatickým 
výhledem. Umístění – 6. až 8. patro. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 
3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. Program 

all inclusive zahrnuje plnou penzi, lehké občer-
stvení, alkoholické a nealkoholické nápoje 
během dne (od 11.00 do 23.00 hod.).
Sport: Zdarma víceúčelové hřiště, hřiště 
na plážový volejbal, stolní tenis a za poplatek 
šipky, kulečník, posilovna, 3 tenisové kurty 
s umělým povrchem a křemičitým pískem, 
kurzy tenisu a potápění.
Obchody: V hotelu je několik malých obchůdků, 
větší obchodní centrum, bary a restaurace jsou 
vzdálené cca 300 m.
Pláž: Rozsáhlá pláž se světlým pískem a pří-
rodní rezervace písečných dun Dunas de 
Maspalomas je vzdálena cca 900 m od hotelu. 
Hotel zajišťuje několikrát denně dopravu 
na pláž (zdarma).
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA BUENAVENTURA*** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V jižní části ostrova, 30 km od letiště, 
v letovisku Playa del Inglés. 
Vybavení objektu: V pěti kruhových sedmi-
patrových budovách je celkem 505 pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, internetový terminál v prostoru 
recepce (za poplatek), 2 restaurace, 2 bary, 
kadeřnictví, kosmetický salon, masážní 
salon, prodejna se suvenýry a butik, pro-
nájem kol. V zahradě se nachází bazén pro 
dospělé (550 m2) a dětský bazén (oba v zim-
ních měsících vyhřívané), sluneční terasa 
s lehátky, šatny a slunečníky, dětské hřiště. 
Hotel nabízí sportovní a zábavné celodenní 

animační programy pro děti i dospělé, večerní 
představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m2) Pokoj má 
ve svém vybavení stropní ventilátor, telefon, 
televizi se satelitními programy, trezor (k pro-
nájmu), koupelnu s WC, balkon nebo terasu. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby během dne (do 24.00 hod.).
Sport: Zdarma 2 tenisové kurty s tvrdým povr-
chem (za rakety a míčky depozit), stolní tenis, 

posilovna, volejbal, vodní pólo, za poplatek 
kulečník a stolní fotbal, v blízkosti squash 
a minigolf.
Obchody: Přibližně 400 m od hotelu se nachá-
zejí velká obchodní centra Metro a Kasbach.
Pláž: Rozsáhlá pláž se světlým pískem a pří-
rodní rezervace písečných dun Dunas de 
Maspalomas jsou vzdáleny 1,5 km od hotelu. 
Hotel na pláž zajišťuje několikrát denně 
dopravu zdarma.
Internetové stránky:
www.servatur.com

Hotel SERVATUR WAIKIKI*** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 32 km od letiště, 
v letovisku Playa del Inglés.
Vybavení objektu: V tropické zahradě o roz-
loze 45 000 m2 je celkem 233 přízemních 
bungalovů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 
2 restaurace, bar, úschovna zavazadel, dět-
ské kluby (děti 4 – 12 a 12 – 15 let), lékařské 
služby, prádelna (pračky a sušičky za popla-
tek), kosmetický salon Art & Beauty a masáže, 
půjčovna aut, bezplatné veřejné parkoviště. 
V rozsáhlé zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
a 2 dětské bazény (všechny v zimních měsících 
vyhřívané), jacuzzi, sluneční terasy s lehátky 
a slunečníky (ručníky k bazénu na zálohu, 
výměna za poplatek), Splash Park (tobogány, 
skluzavky) a dětské hřiště. Zkušený tým ani-
mátorů připravuje denní i večerní, sportovní 
i zábavné programy pro děti i dospělé (pirát-
ský den, ekologický den, mini-disco atd.), které 
provází maskoti hotelu - postavičky Chachis.
V tomto hotelu je možné vybrat si svůj suite již 
při rezervaci zájezdu – Check-in online.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 45 m2) Dvou lůžková 
ložnice je od obývacího prostoru oddělena 
dveřmi. V obývací části je plně vybavený inte-
grovaný kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, 

lednice, toustovač, rychlovarná konvice, kávo-
var), televize se satelitními programy, telefon, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), stropní ventilátor, uvítací balíček 
při příjezdu, koupelna s WC, vanou a vysou-
šečem vlasů, sušák na prádlo, soukromá slu-
neční terasa s lehátky. Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Bungalov – 2 ložnice: (cca 57 m2) Základní 
vybavení má stejné jako bungalov – 1 ložnice, 
navíc má druhou samostatnou dvoulůžkovou 
ložnici. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby. Maximální obsazenost – 5 dospělých 
osob a 1 dítě do 2 let.
Bungalov Premier: (cca 43 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako bungalov – 1 ložnice, 
navíc má klimatizaci, v koupelně pantofle, 
župany, koupelový balíček a ručníky k bazénu. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
a 1 dítě do 2 let.
Kid Suite: (cca 57 m2) Základní vybavení má 
stejné jako bungalov – 1 ložnice. Navíc má 
druhou samostatnou ložnici, klimatizaci, 
ohřívač dětských lahví, ruční mixer, dětskou 
chůvičku, dětskou židličku, audiovizuální 

balíček (Playstation 2). Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby a 1 dítě (starší 2 let). 
Maximální obsazenost – 3 dospělých osob, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů (speci-
ální dětský bufet, vegetariánský bufet), lehké 
občerstvení v odpoledních hodinách, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby 
během dne.
Sport: V komplexu je tenisový kurt, posilovna, 
víceúčelové hřiště (fotbal, volejbal, basketbal), 
kulečník. Golfové hřiště Golf Maspalomas je 
vzdáleno cca 2 km.
Obchody: Obchody jsou cca 450 m od hotelu, 
větší nákupní možnosti, restaurace, bary 
i obchodní centrum Yumbo asi 1 km 
od komplexu.
Pláž: Písečná pláž se světlým pískem Playa de 
Inglés a Dunas Maspalomas jsou vzdáleny při-
bližně 2 km od bungalovů. Hotel zajišťuje pro 
své hosty bezplatný autobus na pláž.
Internetové stránky:
www.hdhotels.com

Bungalovy HD PARQUE CRISTÓBAL GRAN CANARIA*** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 35 km od leti-
ště, na okraji turistického centra Maspalomas 
v části Sonnenland.
Vybavení objektu: Tento hotel nabízí v 6 pěti-
podlažních budovách celkem 437 pokojů 
(některé uzpůsobeny pro osoby tělesně posti-
žené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, výtahy, internetový koutek (za popla-
tek), možnost Wi-Fi připojení k internetu 
(za poplatek), restaurace, 2 bary, diskotéka, 
hlídání dětí, dětský klub, prádelna, půjčovna 
kol na recepci. V zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, jacuzzi, sluneční terasy, lehátka 
a slunečníky, bar u bazénu, dětské hřiště. 
Hosté mohou využít nabídku Wellness cen-
tra (masáže, kosmetické služby, manikúra). 

Hotel zajišťuje animační program pro děti 
a dospělé, mini-disco a 2× týdně večerní show 
s profesionály.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 26 m2) Moderně 
zařízený a prostorný pokoj má ve svém vyba-
vení telefon, placené Wi-Fi připojení k inter-
netu, televizi se satelitními programy, trezor 
(k pronájmu), koupelnu s WC a vanou, vysou-
šeč vlasů. Balkon nebo terasa má výhled 
do ulice, za příplatek je možné objednat pokoj 
s výhledem na bazén. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci, za pří-
platek je možné objednat program all inclusive, 
který zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, 
nealkoholické i alkoholické nápoje během dne 

nebo program all inclusive Gold, který zahrnuje 
i široký výběr z mezinárodních alkoholických 
a nealkoholických nápojů (oba do 23.00 hod.).
Sport: Zdarma stolní tenis a v rámci animač-
ního programu i vodní polo, aqua-aerobik, 
šipky a lukostřelba, za poplatek kulečník.
Obchody: V blízkosti hotelu se nachází různé 
obchody, bary a restaurace, větší nákupní 
centrum El Tablero je vzdálené cca 0,5 km 
od hotelu.
Pláž: Na 3,5 km vzdálenou pláž Maspalomas 
jezdí několikrát denně bezplatný hotelový 
autobus.
Internetové stránky:
www.hotelesdunas.com

Hotel DUNAS MIRADOR MASPALOMAS*** (Maspalomas)

SPA

ALL
INCLUSIVE
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Poloha: V jihozápadní části ostrova, 45 km 
od letiště, v klidné horní části letoviska Puerto 
Rico. Díky své poloze na skále zátoky skýtá pře-
krásný výhled na oceán, ale není vhodný pro 
pobyt osob s menší pohyblivostí.
Vybavení objektu: Komplex nabízí 385 pokojů 
a apartmánů. V hlavní budově je vstupní hala 
s recepcí, výtahy, internetový koutek a mož-
nost Wi-Fi připojení k internetu v celém hotelu 
(oboje za poplatek), restaurace, bary, dětský 
klub (děti 4 – 12 let), malý obchod, půjčovna 
aut. Na centrální sluneční terase jsou 2 bazény 
pro dospělé (jeden v zimních měsících vyhří-
vaný) s oddělenou částí pro děti, lehátka a slu-
nečníky, dětské hřiště. V komplexu se nachází 
relaxační terasa (1 300 m2, pouze pro dospělé) 
s 3 jacuzzi a lehátka „bali“. Hotel pořádá 
několikrát týdně animační programy pro děti 
a dospělé.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 42 m2) Dvoulůžková 
ložnice s ventilátorem je oddělena od obývací 

části dveřmi, obývací pokoj má rozkládací 
pohovku a plně vybavený kuchyňský kout 
(lednice, mikrovlnná trouba, kávovar atd.). 
Do vybavení dále patří trezor (k pronájmu), 
televize se satelitními programy, telefon, pla-
cené Wi-Fi připojením k internetu, koupelna 
s vanou, WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo 
terasa se zahradním nábytkem. Za příplatek 
je možné objednat výhled na moře (pouze 
v období květen – říjen). Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Junior Suite: K dispozici pouze v období kvě-
ten – říjen. (cca 52 m2) Základní vybavení má 
stejné jako apartmán – 1 ložnice, je však pro-
stornější a vybaven klimatizací. Balkon nebo 
terasa se zahradním nábytkem mají výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v klimatizované hotelové 

restauraci. Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne.
Sport: Zdarma tenisový kurt a malé sportovní 
hřiště (fotbal, volejbal, pétanque), za poplatek 
stolní tenis a kulečník. Svou polohou je kom-
plex ideální také pro sportovní rybáře, kteří 
vyjíždějí z Puerto Rico na rybolov, nebo pro 
golfisty (golfové hřiště Anfi Tauro 4 km, Salobre 
Golf 7 km, Meloneras Golf 13 km, Maspalomas 
Golf 15 km).
Obchody: Malý obchod je přímo v komplexu, 
větší obchody, restaurace, bary a služby jsou 
vzdáleny cca 1,5 km v centru Puerto Rico.
Pláž: Pláž se světlým pískem Playa de Puerto 
Rico je vzdálena asi 1,8 km a pláž se svět-
lým pískem Playa de Amadores je cca 2,3 km 
od hotelu.
Internetové stránky: 
www.servatur.com

Hotel SERVATUR PUERTO AZUL*** (Puerto Rico) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: Na jihozápadním pobřeží ostrova, 
58 km od letiště, v klidném prostředí oblasti 
Taurito. 
Vybavení objektu: Tento hotel je součástí 
resortu Paradise Resort Taurito a v jedné deví-
tipatrové budově nabízí celkem 260 pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu (za poplatek), restaurace, společenská 
místnost s televizí, dětský klub Mini (děti 4 – 
12 let) a Teen (děti 12 – 18 let), supermarket a 
prádelna. Na sluneční terase hotelu je bazén 
pro dospělé (v zimních měsících vyhřívaný), 
oddělené dětské brouzdaliště, jacuzzi, lehátka, 
slunečníky a bar u bazénu. Hotel připravuje 
několikrát týdně sportovní animační programy 
pro děti i dospělé, večerní mini-disco, zábavná 
představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 31 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve vybavení televizi se satelitními 

programy, telefon, ledničku, trezor (k proná-
jmu), koupelnu s WC. Balkon nebo terasa mají 
částečný výhled na moře a bazén. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 40 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, ložnice 
je od obývacího prostoru oddělena dveřmi. 
V obývací části je integrovaný kuchyňský 
kout (základní vybavení, lednička, mikrovlnná 
trouba na vyžádání). Maximální obsazenost – 4 
dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby a 3 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů v hotelové 
restauraci, lehké občerstvení u bazénu, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby 
během dne. Několikrát do týdne hotel pořádá 
tematické večeře.
Sport: V hotelu jsou 2 tenisové kurty, 2 kurty 

na paddle a stolní tenis za poplatek.
Obchody: V blízkém okolí jsou menší obchůdky, 
větší nákupní možnosti jsou v přístavním měs-
tečku Puerto Mogán (cca 3 km) nebo v turistic-
kém centru Puerto Rico (cca 8 km).
Pláž: Přírodní pláž s jemným tmavým pískem 
Playa Taurito je cca 140 m od hotelu. Mezi 
hotely Suite Princess a Taurito Princess je 
umístěn areál Lago Oasis (pro klienty hotelu 
Paradise Lago Taurito vstup zdarma) se vzá-
jemně propojenými sladkovodními bazény, 
slunečními terasami, lehátky, slunečníky, sklu-
zavkami, restaurací a barem. Pláž karibského 
typu Playa Amadores s bílým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře je vzdálena cca 6 km 
a Playa Mogán se světlým pískem 
cca 3 km.
Internetové stránky:
www.paradiseresorts.es

Hotel PARADISE LAGO TAURITO*** (Taurito)

SPA

ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: Na severovýchodním pobřeží, 25 km 
od letiště, v hlavním městě Las Palmas de 
Gran Canaria. Hotel se nachází na severu 
ostrova, proto zde nejsou informační schůzky 
a delegát není fyzicky přítomen.
Vybavení objektu: Tento osmipatrový hotel, 
který prošel renovací v létě 2016, nabízí cel-
kem 224 pokojů (některé uzpůsobeny pro 
osoby tělesně postižené). Hostům je k dis-
pozici vstupní hala s recepcí, výtahy, bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu, 2 bary, 2 restaurace, 4 konferenční 
sály (až 400 osob), masáže, kadeřnictví, kos-
metický salon, půjčovna aut a kol, parkoviště. 
Na sluneční terase (v 8. patře) je bazén pro 
dospělé se slanou vodou (v zimních měsících 

vyhřívaný), lehátka a slunečníky. Hosté 
mohou využít služeb SPA centra (jacuzzi, hyd-
romasáže, sauna, solárium, turecká lázeň) 
do kterého mají vstup zdarma.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 25 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu, rádio, minibar (za poplatek), 
trezor (k pronájmu), koupelnu s WC, vanou, 
make-up zrcátkem a vysoušečem vlasů, bal-
kon. Za příplatek je možné objednat pokoj 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost 
– 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hlavní hotelové restauraci 
Roma s krásným výhledem na moře.

Sport: V hotelu je plně vybavená posilovna, 
na pláži možnost vodních sportů.
Obchody: V bezprostřední blízkosti je mnoho 
obchodů, barů a restaurací, do centra města 
je to asi 100 metrů. Poblíž hotelu je auto-
busová zastávka, ze které jedou autobusy 
do všech velkých obchodních okrajových cen-
ter hlavního města.
Pláž: Hotel stojí přímo u přímořské prome-
nády. Pláž se světlým pískem Playa de Las 
Canteras je jen pár metrů od hotelu. Hotel 
zajišťuje svým klientům lehátka a slunečníky 
na pláži bez poplatku a možnost 
zapůjčení ručníků na pláž.
Internetové stránky:
www.bullhotels.com

Hotel REINA ISABEL & SPA**** (Las Palmas de Gran Canaria)
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Poloha: V jižní části ostrova, 26 km od letiště, 
nad letoviskem San Agustín. 
Vybavení objektu: Hotel s letitou tradicí 
nabízí v jedné obloukové budově 448 pokojů. 
Hostům je k dispozici mramorová vstupní 
hala s recepcí, výtahy, internetový koutek 
(za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu v celém hotelu, 2 restaurace, konferenční 
místnosti, dětský klub Tina (děti 4 – 12 let), 
několik menších obchůdků, kadeřnictví, služby 
prádelny, parkoviště. V hotelové zahradě jsou 
2 velké bazény pro dospělé (v zimních měsí-
cích vyhřívané), dětské brouzdaliště, sluneční 
terasy s lehátky a slunečníky. Na střešní „chill 
out“ terase (vše za poplatek) je bazén s oddě-
lenou zónou pro nudisty. Hosté (starší 15 
let) mohou využít služby jednoho z největ-
ších Thalasso center v Evropě (krytý termální 
bazén s mořskou vodou, sauna, turecké lázně, 
masáže, léčebné procedury atd.). Pro děti 
i dospělé jsou připravovány denní a večerní 
animační programy nebo kulturní předsta-
vení. Hotel akceptuje (za poplatek) pobyt psů 
do 5 kg (mimo společné prostory – bazén, 
restaurace, bary, atd.).
Dvoulůžkový pokoj: (cca 32 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, telefon, bezplatné Wi-Fi 

připojením k internetu, trezor (k pronájmu), 
minibar (za příplatek), koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů, balkon nebo terasu. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Rodinný pokoj Suite: (cca 44 m2) Základní 
vybavení je shodné s dvoulůžkovým pokojem 
je však prostornější a má navíc 2 samostatné 
ložnice. Umístění – hotelová zahrada u bazénu.
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 4 osoby a 1 dítě 
do 2 let nebo 3 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let) nebo 2 dospělé osoby a 3 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 38 m2) Základní vybavení je 
shodné s dvoulůžkovým pokojem, navíc má 
ložnici oddělenou od obývací části dveřmi 
a balkon s výhledem na moře. Minimální obsa-
zenost – 2 dospělé osoby. Maximální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Thalasso s výhledem na moře: (cca 
32 m2) Základní vybavení je shodné s dvou-
lůžkovým pokojem, navíc mají hosté denně 
volný vstup do Thalasso centra, v koupelně 
župany a pantofle. Balkon má výhled na moře. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby 
(starší 15 let). Maximální obsazenost – 3 osoby 
(starší 15 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 

švédských stolů 
v hotelové restau-
raci, jednou týdně 
tematický bufet. Za příplatek je možné objed-
nat program all inclusive Premium, který 
zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby 
během dne (od 08.00 do 23.30 hod.).
Sport: Zdarma pétanque, lukostřelba, spor-
tovní střelba a šipky. Za poplatek 2 teni-
sové kurty s osvětlením a 3 kurty na paddle 
(instruktor k dispozici na vyžádání), squash, 
posilovna, kulečník. Hotel zajišťuje speciální 
slevy na green fee, čištění golfových bot (5 km 
Maspalomas Golf, 8 km Meloneras Golf, 10 km 
Salobre Golf).
Obchody: Menší obchůdky jsou v hotelu, 
větší nákupní možnosti, bary a restaurace 
v obchodním centru San Agustín vzdáleném 
cca 600 m od hotelu.
Pláž: Přibližně 700 m od hotelu se nachází pláž 
Las Burras s tmavým pískem. Nejdelší pláž 
ostrova Dunas Maspalomas je vzdálena cca 
2,5 km, několikrát denně na ni jezdí hotelový 
autobus.
Internetové stránky:
www.gloriapalaceth.com

Hotel GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN THALASSO & HOTEL**** (San Agustín)

ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 26 km 
od letiště, v klidné části letoviska San Agustín.
Vybavení objektu: Devítipatrový hotel s kli-
matizovanými společnými prostory nabízí 
celkem 244 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, 4 výtahy, internetový 
koutek (za poplatek), bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu ve společných prostorech, 
restaurace, 2 bary, konferenční sál (až 150 
osob), služby lékaře, butiky, masáže a parko-
viště. Na sluneční terase je bazén pro dospělé 
(v zimních měsících vyhřívaný), lehátka a slu-
nečníky. Hotel zajišťuje různé animační pro-
gramy v průběhu dne, večer vystoupení 
s živou hudbou a 2× týdně profesionální 
představení.
Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře: 
(cca 35 m2) Elegantně zařízený klimatizovaný 
pokoj, má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, telefon, rádio, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, minibar (na vyžá-
dání), trezor (k pronájmu), koupelnu s WC 

a vysoušečem vlasů. Balkon nebo terasa mají 
výhled do zahrady a na moře. Maximální 
obsazenost – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Dvoulůžkový pokoj Confort s výhledem 
na moře: Platí pouze pro období listopad – 
duben (35 m2). Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj, navíc je zde zařízení 
pro přípravu čaje a kávy, pantofle, župany, 
balkon má výhled na moře. Maximální obsa-
zenost – 3 osoby (starší 18 let).
Junior Suite: (cca 40 m2) Dvoupatrový suite 
má základní vybavení stejné jako dvoulůž-
kový pokoj. V horním patře je dvoulůžková 
ložnice (není oddělena dveřmi), šatna a kou-
pelna s vanou, ve spodní části obývací pokoj, 
WC a balkon s výhledem na moře. Umístění 
– 8. patro. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou 
v hotelové restauraci formou švédských 
stolů. Za příplatek je možné objednat pro-
gram all inclusive, který zahrnuje plnou penzi, 

lehké občerstvení a nealkoholické i alkoho-
lické nápoje místní výroby během dne nebo 
program all inclusive Premium, který nabízí 
oběd à la carte v baru u bazénu a rozšířenou 
nabídku značkových alkoholických nápojů 
národní a mezinárodní nabídky (v baru 
u bazénu a piano bar až do 24.00 hod.).
Sport: Stolní tenis, šipky, kulečník, pétanque, 
tenisový kurt s nočním osvětlením, malá 
posilovna.
Obchody: Přímo proti hotelu se nachází 
malé obchodní centrum San Agustín s růz-
nými obchody, bary, dětským koutkem, kaplí 
a nabídkou ostatních služeb.
Pláž: Hotel má přímý vstup na pláž s tmavým 
pískem Playa de Las Burras. Po přímořské 
promenádě (cca 4 km) lze dojít na největší 
pláž ostrova se světlým pískem Playa del 
Inglés a k přírodní rezervaci Dunas 
de Maspalomas.
Internetové stránky:
www.hotelesdunas.com

Hotel DUNAS DON GREGORY**** (San Agustín) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 35 km 
od letiště, přímo na pobřežní promenádě turi-
stického centra Playa del Inglés.
Vybavení objektu: Ve dvou propojených 
budovách hotel nabízí celkem 273 pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, internetový koutek (za poplatek), bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu v prostoru 
recepce, restaurace, piano bar, konferenční 
místnost (až 50 osob), kadeřnictví, půjčovna 
aut, novinový stánek, služby lékaře. V tropické 
zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), jacuzzi, 2 bary 
u bazénu, sluneční terasa s lehátky a sluneč-
níky. Hosté mohou využít i nabídky služeb 
terapeutického centra (sauna, turecká lázeň, 
masáže a kosmetická ošetření). Ve večerních 
hodinách jsou v lobby baru připravována 
různá hudební vystoupení.
Pokoj Economy: (cca 22 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má ve svém vybavení tele-
vizi se satelitními programy (za příplatek), 

telefon, malou ledničku (na vyžádání minibar), 
placené Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), koupelnu s vanou nebo sprchou, 
WC a vysoušeč vlasů. Balkon nebo terasa mají 
výhled do společných prostor hotelu. Umístění 
– přízemí, v méně atraktivních částech hotelu.
Minimální i maximální obsazenost – 2 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 22 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy, balkon 
(5 m2) má výhled do zahrady a na bazén. 
Umístění – 1. patro severní části hotelu. Za pří-
platek je možné objednat pokoj Standard 
View s výhledem do zahrady a na bazén. 
Umístění – horní dvě patra hotelu. Maximální 
obsazenost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Deluxe: (cca 22 m2) Základní vybavení je 
stejné jako v pokoji Economy. Umístění – hlavní 
budova, balkon s výhledem na bazén a do ulice. 
Za příplatek je možné objednat pokoj Deluxe 
View s výhledem na moře a bazén. Umístění –
hlavní budova, 6. až 15. patro.

Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Jednolůžkový pokoj: (cca 17 m2) Základní 
vybavení je stejné jako v pokoji Economy. Má 
jen jedno standardní lůžko a balkon s výhle-
dem do ulice.
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů, 2× týdně je pořádána tema-
tická večeře.
Sport: Posilovna, basketbal, stolní tenis, 
šipky, možnost vodních sportů na pláži. Hotel 
zajišťuje kurzy golfu na hřištích Maspalomas 
Golf (cca 2,5 km), Salobre Golf (cca 6 km) 
a Meloneras Golf (cca 4 km).
Obchody: V těsné blízkosti hotelu jsou různé 
obchody, restaurace a bary, velká obchodní 
centra jsou vzdálena asi 300 m od hotelu.
Pláž: Písečná pláž Playa del Inglés se svět-
lým pískem je od hotelu oddělena 
pouze plážovou promenádou.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA DUNAMAR HOTEL**** (Playa del Inglés)
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Poloha: Na jihu ostrova, 35 km od letiště, 
v centru letoviska Playa del Inglés.
Vybavení objektu: V jedné půlkruhové 
budově hotel nabízí celkem 256 pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
několik výtahů, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu v celém hotelu, 3 internetové ter-
minály (za poplatek), restaurace, bary, televizní 
místnost, konferenční místnost, dětský klub 
(děti 4 – 12 let, jen v letních měsících), kadeř-
nictví, manikúra, pedikúra, kosmetický salon, 
obchod, sauna, masáže a neplacené parkovi-
ště. V hotelové zahradě je bazén pro dospělé 
(celoročně vyhřívaný) s oddělenou částí pro 
děti, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, bar 
u bazénu, dětské hřiště. Na střeše hotelu jsou 
4 terasy pro nudisty (7. až 9. patro) a 2 sou-
kromé terasy s jacuzzi pro max. 6 osob (10. 
a 11. patro, k pronájmu). Šestkrát týdně zajiš-
ťuje hotel různé večerní zábavy v baru, profe-
sionální show a představení s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj typ „A“: (cca 25 až 30 m2) 
Klimatizovaný pokoj má ve svém vybavení 
televizi se satelitními programy, rádio, telefon, 
trezor (k pronájmu), minibar, koupelnu s WC, 

vysoušečem vlasů a župany. Umístění – pří-
zemí až 2. patro, balkon je orientován smě-
rem do ulice. Maximální obsazenost – 3 osoby 
a 1 dítě do 2 let.
Dvoulůžkový pokoj typ „B“: (cca 25 až 30 m2) 
Základní vybavení je stejné jako u dvoulůžko-
vého pokoje typ „A“. Umístění – 3. až 11. patro, 
balkon s výhledem do zahrady a k bazénu. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Jednolůžkový pokoj: (cca 25 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje typ 
„A“, ale je zde jen jedno lůžko. Maximální obsa-
zenost – 1 dospělá osoba a 1 dítě do 2 let.
Rodinný pokoj: (cca 45 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, dvou-
lůžková ložnici je oddělena od obývacího pro-
storu dveřmi. V obývací části je integrovaný 
kuchyňský kout, balkon s výhledem do ulice. 
Umístění – 3. až 6. patro. Minimální i maxi-
mální obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 50 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u dvoulůžkového pokoje, je však 
prostornější, ložnice je propojena s obývacím 

prostorem a má větší balkon s výhledem 
do ulice. Umístění – 6. až 8. patro. Maximální 
obsazenost – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. Za pří-
platek hotel nabízí program all inclusive, který 
zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby 
během dne (do 23.00 hod.).
Sport: Tenisový kurt (s osvětlením), posilovna 
(9. patro s výhledem na moře), venkovní šachy, 
šipky, stolní tenis, pétanque, kulečník, vodní 
sporty na pláži, kurzy potápění, pronájem kol 
na recepci.
Obchody: Přibližně 600 m od hotelu se nachází 
velké nákupní centrum Yumbo. Plážová pro-
menáda a nákupní zóna s mnoha obchody, 
bary a restauracemi je cca 300 m od hotelu.
Pláž: Rozsáhlá pláž se světlým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře Playa del Inglés je vzdá-
lena cca 300 m od hotelu.
Internetové stránky:
www.hotel-sandy-beach.es

Hotel SEASIDE SANDY BEACH**** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 35 km od letiště, 
v centru turistického letoviska Playa del Inglés.
Vybavení objektu: Hotel má v jedné pětipa-
trové budově celkem 402 pokojů. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, 8 výtahů, 
internetová kavárna (za poplatek), bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v prostoru recepce, 
2 restaurace, 4 bary, dětský klub (děti 4 – 12 
let), hlídání dětí, služby lékaře, konferenční 
místnost (až 250 osob), kadeřnictví, masáže, 
obchod se suvenýry a novinami, půjčovna 
aut. V hotelové zahradě je bazén pro dospělé 
(v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
dětské brouzdaliště, 2 jacuzzi, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Na střešní 
terase hotelu je zóna vyhrazená pro nudisty. 
Animační tým připravuje sportovní aktivity, 
denní i večerní program pro děti i dospělé 
včetně živé hudby a profesionálních show.
Pokoj Economy: (cca 39 m2) Moderně zařízený 
(v letních měsících klimatizovaný) dvoulůžkový 

pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, placené Wi-Fi připojení k inter-
netu, trezor (k pronájmu), telefon, minibar 
(za příplatek), koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů. Umístění - přízemí s výhledem do ulice. 
Maximální obsazenost – 2 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 39 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy, bal-
kon nebo terasa má výhled na ulici nebo 
do zahrady. Za příplatek je možné objednat 
pokoj Standard View s výhledem do zahrady 
nebo na bazén, umístění – 4. a 5. patro. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti nebo 3 dospělé osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkalické 
nápoje během dne. Na vyžádání je možné 

objednat dietu pro diabetiky, stravu pro 
kojence (přesnídávky ve sklenici) a výběr pro 
děti 4 – 12 let.
Sport: K dispozici jsou 2 tenisové kurty 
s umělou trávou a křemičitým pískem (mož-
nost výuky), kulečník, šipky, víceúčelové 
hřiště. Možnost rezervace green fee na golfo-
vých hřištích.
Obchody: Obchody a restaurace jsou v bez-
prostřední blízkosti hotelu, velké nákupní cen-
trum Cita s restauracemi a bary je přibližně 
300 m od hotelu, obchodní centrum Yumbo 
asi 700 m.
Pláž: Přesto, že se hotel nachází pouze 200 m 
od chráněných písečných dun Dunas de 
Maspalomas, je vzdálen od pláže se světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře při-
bližně 1 km. Hotel zajišťuje na pláž 
placenou autobusovou dopravu.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA CATARINA**** (Playa del Inglés) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: Na jižním pobřeží, 38 km od letiště, 
v klidnější části Playa del Inglés.
Vybavení objektu: Čtyřpatrová budova 
obklopená subtropickou zahradou nabízí 
celkem 368 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, výtahy, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce, 
internetový terminál (za poplatek), 2 restau-
race, 3 bary, konferenční místnost s tele-
vizí a videem, kadeřnictví, několik menších 
obchůdků a půjčovna kol. V zahradě jsou 
2 bazény pro dospělé (611 a 281 m2, v zim-
ních měsících vyhřívané), dětský bazén (v zim-
ních měsících vyhřívaný), 2 jacuzzi, sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. 
K relaxaci je možné využít nabídku služeb 
Wellness centra Clinica Palmeras (kosmetické 
procedury a masáže za poplatek, bezplatná 

sauna a parní lázeň). Hotel připravuje pro 
své hosty animační programy a představení 
s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 29 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, telefon, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, telefon, koberce, 
stropní ventilátor, trezor (k pronájmu), mini-
bar, koupelnu s WC, bidetem a vysoušečem 
vlasů, balkon nebo terasu. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci, 2× 
týdně tematické večeře. Bez příplatku je 
možné objednat si večeři à la carte v restau-
raci Krystal.

Sport: Zdarma posilovna a stolní tenis, 
za poplatek stolní fotbal, 2 osvětlené tenisové 
kurty s umělým povrchem, kulečník, minigolf 
a squash, na pláži nabídka vodních sportů. 
Golfové hřiště Maspalomas Golf se nachází 
cca 3 km a Lopesan Meloneras Golf cca 8 km 
od hotelu.
Obchody: Několik menších obchodů je 
přímo v hotelu, asi 100 m od hotelu začínají 
restaurace, bary a cca 500 m od hotelu větší 
obchody, bary a restaurace v nákupním cen-
trum Cita.
Pláž: I přesto, že se hotel nachází přímo 
u chráněných písečných dun, vzdálenost 
k pláži je přibližně 800 m.
Internetové stránky:
www.riu.com

Hotel RIU PALACE MASPALOMAS**** (Playa del Inglés)  
TOP
HOTEL
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Poloha: V jižní části ostrova, 35 km od letiště, 
v rekreační oblasti Maspalomas. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí 192 suite, 34 
senior suite a 66 vilek, rozmístěných do malých 
domků rodinného typu v subtropické zahradě 
(na ploše 75 000 m2). Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi při-
pojení k internetu na recepci ve společných 
prostorech, internetový koutek (za poplatek), 
restaurace, mini-klub, hlídání dětí (na vyžá-
dání za poplatek), služby lékaře, malý obchod. 
V zahradě jsou rozmístěny 4 bazény pro 
dospělé (3 v zimních měsících vyhřívané), 
3 dětské bazény (v zimních měsících vyhří-
vané), jacuzzi, sluneční terasa, lehátka a slu-
nečníky, bar u bazénu, dětské hřiště. Hosté 
mohou využít také služeb SPA Kinesia (masáže, 
kadeřnictví, kosmetické procedury, voskování 
atd.). Několikrát v týdnu je připravován denní 
i večerní animační program pro děti i dospělé, 
mini-disco, 2× týdně profesionální představení.
Suite: (cca 46 m2) Klimatizovaný suite má 
oddělenou dvoulůžkovou ložnici a prostornou 

obývací část. Do vybavení patří televize se 
satelitními programy, bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu, trezor (k pronájmu), minibar 
(na vyžádání) a koupelna s WC, vanou a vysou-
šečem vlasů, terasa. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let.
Senior suite: (cca 58 m2) Základní vybavení je 
stejné jako ve suite, navíc má druhou samo-
statnou dvoulůžkovou ložnici. Minimální 
obsazenost – 3 dospělé osoby. Maximální 
obsazenost – 5 dospělých osob, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Suite Confort: (cca 46 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako ve suite, navíc má zařízení 
na přípravu čaje a kávy, pantofle a župany. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 18 let).
Villa 1: (cca 44 m2) Základní vybavení je stejné 
jako ve suite, navíc má malý kuchyňský kout. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
anebo 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formovou 

švédských stolů v hotelové restauraci. Za pří-
platek je možné objednat program all inclusive, 
který zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, 
nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby během dne, tematické večeře každý 
večer (do 24.00 hod.).
Sport: V hotelu je zdarma posilovna a stolní 
tenis, za poplatek tenisový kurt, kulečník, 
na pláži nabídka vodních sportů. Golfové hři-
ště Golf de Maspalomas je vzdáleno přibližně 
600 m od hotelu.
Obchody: Menší obchod je přímo v hotelu, 
nákupní centrum Oasis Maspalomas je vzdá-
lené cca 800 m od hotelu.
Pláž: Pláž Maspalomas se světlým jemným pís-
kem je vzdálená přibližně 1,2 km od komplexu. 
Na pláž vozí hosty několikrát denně bezplatný 
autobus.
Internetové stránky:
www.hotelesdunas.com

Hotel DUNAS SUITES & VILLAS RESORT**** (Maspalomas) ALL
INCLUSIVE    
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Poloha: Na jižním pobřeží, 38 km od letiště, 
blízko písečných dun Maspalomas. 
Vybavení objektu: Dvě pětipatrové budovy 
obklopené velkou zahradou s palmami 
a jezírky (65 000 m2) nabízí celkem 342 pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce, internetový terminál 
(za poplatek), 3 restaurace, 4 bary, společen-
ská místnost, dětský klub (děti 4 – 12 let), 
kadeřnictví, několik obchodů, místnost na gol-
fové vaky, půjčovna aut a kol. V zahradě se 
nachází bazén pro dospělé (440 m2, v zimních 
měsících vyhřívaný), dětský bazén (45 m2), 
jacuzzi, sluneční terasa s lehátky a sluneč-
níky, dětské hřiště. Hosté mohou využít i slu-
žeb SPA & Wellness centra (zdarma: sauna, 
ledová fontána, parní lázeň, kontrastní spr-
cha, vířivá vana, za poplatek: lékařské a kos-
metické procedury, masáže). Hotel připravuje 

bohatý animační program pro děti i dospělé 
(5× týdně), večerní zábavné programy, show 
a vystoupení s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 29 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, minibar, telefon, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, trezor (zdarma), 
koupelnu s WC, bidetem a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasa mají výhled do ulice. 
Za příplatek je možné objednat výhled 
do zahrady nebo boční výhled na moře. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let). 
Pokoj s obývacím pokojem a s výhledem 
do zahrady: (39 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, navíc je zde 
částečně oddělená obývací část. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let) nebo 3 dospělé osoby a 1 dítě 
do 2 let.

Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápojů po celý den (24.00 hod./den).
Sport: Hostům jsou k dispozici 3 tenisové 
kurty s umělým trávníkem a nočním osvět-
lením, kurt na paddle, putting green, posi-
lovna, stolní tenis, volejbal, víceúčelové hřiště 
(basketbal, fotbal, atd.). Hotel nabízí mož-
nost rezervace tee time a slevu na green fee 
na různých golfových hřištích ostrova.
Obchody: Několik menších obchůdků je přímo 
v hotelu, větší nákupní možnosti jsou na pří-
mořské promenádě (cca 300 m od hotelu).
Pláž: Na rozsáhlou pláž se světlým pískem 
a přírodní rezervaci písečných dun 
Dunas de Maspalomas mají hosté 
vstup přímo z hotelové zahrady.
Internetové stránky:
www.riu.com

Hotel RIU PALACE OASIS**** (Maspalomas)  
ALL

INCLUSIVE  
TOP
HOTEL  
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Poloha: Na jižním pobřeží, 38 km od leti-
ště, u majáku Faro, blízko písečných dun 
Maspalomas.
Vybavení objektu: V jedné pětipatrové budově 
je 188 komfortně vybavených pokojů (z toho 
3 uzpůsobeny pro osoby tělesně postižené). 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu (v prostoru recepce), kavárna s terasou, 
restaurace, bar, konferenční místnost, hlídání 
dětí (na vyžádání za poplatek), masáže, kadeř-
nictví a několik menších obchůdků. V hotelové 
zahradě je velký bazén pro dospělé (v zimních 
měsících vyhřívaný), vířivka, terasa na slunění 
s lehátky a na střeše hotelu nudistická terasa. 
Hotel pravidelně pořádá různé show a večerní 
programy s živou hudbou.
Pokoj Economy: (cca 30 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má ve svém vybavení, 
minibar (za příplatek), telefon, placené Wi-Fi 
připojením k internetu, televizi se satelit-
ními i hudebními programy, trezor (k pro-
nájmu), mramorovou koupelnou s WC, 
vysoušečem vlasů, kosmetickým zrcadlem 

a župany. Umístění – přízemí, balkon s výhle-
dem na vchod do hotelu. Minimální a maxi-
mální obsazenost – 2 osoby.
Standardní pokoj: (cca 30 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy. Umístění 
– přízemí, 1. a 2. patro. Za příplatek je možné 
zajistit pokoje Standard View s postranním 
výhledem na duny, moře nebo maják (umís-
tění – přízemí, 1. a 2. patro), Deluxe View 
s přímým výhledem na moře, duny a maják 
(umístění – 3., 4., 5. patro, boční část budovy), 
Superior View (pouze v období květen – říjen) 
s čelním výhledem na moře, bazén (umístění 
– přízemí až 4. patro). Maximální obsazenost 
– 3 osoby.
Junior Suite: (cca 60 m2) Základní vybavení je 
stejné jako v pokoji Economy, navíc má před-
síň, salon s pohovkou, stolem a 2 židlemi, 
šatník oddělený od ložnice, druhou televizi se 
satelitními programy, koupelnu s 2 umyvadly, 
hydromasážní sprchou, vanou, WC a bidetem. 
Servis je rozšířen o uvítací dárek, denní tisk, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, možnost 
bezplatného využití parkoviště, rezervované 

lehátko a late check-out (dle dostupnosti). 
Prostorný balkon s lehátky má přímý výhled 
na moře. Umístění – rohové pokoje ve všech 
patrech a 5. patro. Maximální obsazenost 
– 3 osoby.
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci, 1× týdně 
slavnostní gala večeře a 1× týdně tematické 
večeře. 
Sport: V hotelu je posilovna, stolní tenis 
a kulečník, v blízkosti tenisové kurty. Hoteloví 
hosté mají slevu na některá golfová hřiště 
na ostrově.
Obchody: Na plážové promenádě u hotelu 
jsou různé obchůdky, restaurace a bary, 
velké nákupní centrum Varadero je cca 300 m 
od hotelu.
Pláž: V bezprostřední blízkosti hotelu (vchod 
přímo z hotelové zahrady) se nachází známá 
dlouhá písečná pláž a duny Maspalomas 
s jemným světlým pískem.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA FARO**** (Maspalomas)  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 39 km 
od letiště, v luxusní turistické oblasti 
Meloneras.
Vybavení objektu: V jedné 8 patrové budově 
oddělené typickými španělskými patii je cel-
kem 1 136 pokojů. Hostům je k dispozici 
luxusní vstupní hala s recepcí, 12 výtahů, bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu v prostoru 
recepce, 5 restaurací, několik barů, konfe-
renční místnosti (až 500 osob), kosmetický 
salon, kino, diskotéka, dětský klub (děti 4 – 12 
let), hlídání dětí (na vyžádání za poplatek), 
služba lékaře, půjčovna kol a soukromé par-
koviště. V hotelové zahradě jsou 4 bazény pro 
dospělé (2 v zimních měsících vyhřívané), dět-
ský bazén, umělá pláž, sluneční terasy, lehátka 
a slunečníky. Celkovou relaxaci na ploše 
3 700 m2 nabízí hotelové lázně Corallium SPA 
(60 m2 velká solná jeskyně s léčebnou solí 
z Himalájí, vodoléčba s nejvyspělejší techno-
logií, komplexní lázeňská léčba, finská sauna, 
turecká sauna atd.). Hotel připravuje animační 
program pro děti i dospělé.
Pokoj Economy: (cca 35 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má ve vybavení telefon, 
televizi se satelitními programy, trezor (k pro-
nájmu), placené Wi-Fi připojení k internetu, 

minibar (za příplatek na vyžádání), mra-
morové podlahy v ložnici a na terase, mra-
morovou koupelnu s vanou, sprchou, WC 
a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu vět-
šinou bez výhledu. Umístění – v méně atrak-
tivních částech hotelu. Minimální i maximální 
obsazenost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 35 m2) Základní 
vybavení je stejné jako v pokoji Economy, 
navíc má balkon nebo terasu s výhledem 
na hory. Za příplatek je možné objednat pokoj 
Standard View s výhledem na bazén nebo 
do zahrady nebo Deluxe View s přímým 
výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 70 m2) Základní vybavení 
je stejné jako v pokoji Economy, navíc má 
obývací pokoj s rozkládací pohovkou, který 
je oddělen od ložnice dveřmi. Balkon nebo 
terasa s výhledem do vnitrozemí. Minimální 
obsazenost – 2 dospělé osoby. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Senior suite: (cca 80 m2) Základní vybavení 
je stejné jako v pokoji Economy, má 2 samo-
statné dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou, 2 televize se satelitními 

programy, v kou-
pelně hydroma-
sážní vanu a bidet, 
2 balkony. Servis je rozšířen o denní tisk 
na pokoji, exkluzivní přístup do VIP solária, 
bezplatný trezor a 1 vstupenku na osobu 
do Corallium SPA. Balkony mají výhled 
na moře. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: Zdarma fotbal, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, stolní tenis, za poplatek 
tenisové kurty s umělým povrchem, mini-
golf, kulečník, posilovna s barem. Hotel 
nabízí zdarma dopravu a zlevněné green fee 
na golfové hřiště Lopesan Meloneras Golf 
a Maspalomas Golf.
Obchody: V těsné blízkosti hotelu jsou různé 
obchody, restaurace i větší obchodní centrum.
Pláž: Hotel se nachází přibližně 300 m od pláže 
se světlým pískem, nedaleko 
od hotelu začínají rozsáhlé písečné 
duny Dunas de Maspalomas.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, SPA & CASINO**** (Meloneras)

SPA

 
TOP
HOTEL    
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Poloha: V jihozápadní části ostrova, 45 km 
od letiště, v turistické oblasti Playa Amadores.
Vybavení objektu: Hotel s překrásným výhle-
dem na oceán nabízí 392 pokojů. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, internetový 
koutek (za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu v celém hotelu, výtahy (jeden pano-
ramatický), restaurace a několik barů, obchod 
se suvenýry, butiky, dětský klub, půjčovna aut 
a kryté parkoviště. V zahradě jsou 2 bazény 
pro dospělé (v zimních měsících vyhřívané), 
dětský bazén, sluneční terasa s lehátky, slu-
nečníky a sprchami, terasa pro nudisty. Hosté 
(starší 15 let) mohou využít nabídku služeb 
centra Thalassoterapie (termální bazén s cir-
kulačním okruhem a mořskou vodou 37 °C, 
sauna, turecké lázně, masáže, léčebné pro-
cedury s produkty pocházejícími z moře). Pro 
děti a dospělé je připravován denní i večerní 
animační program. Hotel akceptuje (za popla-
tek) pobyt psů do 5 kg (mimo společné pro-
story – bazén, restaurace, bary, atd.).
Dvoulůžkový pokoj: (cca 25 m2) Prostorný kli-
matizovaný pokoj má ve vybavení televizi se 
satelitními programy, telefon, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, trezor (k pronájmu), led-
ničku (minibar na vyžádání), koupelnu s WC 
a vysoušečem vlasů. Balkon nebo terasa mají 
většinou výhled na moře. Maximální obsaze-
nost (květen – říjen) – 2 dospělé osoby, 2 děti 

a 1 dítě do 2 let nebo 3 dospělé osoby a 1 dítě 
(včetně dětí do 2 let). Maximální obsazenost 
(listopad – duben) – 2 dospělé osoby, 2 děti 
a 1 dítě do 2 let nebo 3 dospělé osoby a 1 dítě 
do 2 let.
Pokoj Thalasso: Platí pro období listopad – 
duben. (cca 25 m2) Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj. Navíc mají hosté 
denně volný vstup do Thalasso centra a sauny, 
v koupelně župany a pantofle. Minimální 
obsazenost – 2 dospělé osoby (starší 15 let). 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
(starší 15 let).
Pokoj Thalasso Vital: Platí pro období květen 
– říjen. (cca 25 m2) Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj. Navíc mají hosté 
denně volný vstup do Thalasso centra a sauny, 
v koupelně župany a pantofle. Minimální 
obsazenost – 2 dospělé osoby (starší 15 let). 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
(starší 15 let).
Suite Thalasso Experience: (cca 31 m2) 
Základní vybavení má stejné jako dvoulůžkový 
pokoj, je však prostornější a navíc má oddě-
lený salon, v koupelně pantofle a župany, dvo-
jitý balkon, hosté mají volný vstup do Thalasso 
centra, sauny a posilovny. Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby (starší 15 let). Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby (starší 15 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

formou švédských stolů 
v hotelové restauraci. Za pří-
platek je možné objednat 
program all inclusive Premium, který zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne 
(od 07.30 do 23.30 hod.).
Sport: Zdarma pétanque, lukostřelba, spor-
tovní střelby a šipky. Za poplatek tenisový kurt 
s osvětlením (instruktor k dispozici na vyžá-
dání), posilovna, kulečník. Hotel zajišťuje speci-
ální slevy na green fee (7 km Salobre Golf, 4 km 
Tauro Golf, 12 km Meloneras Golf, 15 km Golf 
Maspalomas).
Obchody: Menší obchody jsou přímo v hotelu, 
asi 1 km od hotelu (po přímořské promenádě) 
leží centrum letoviska Puerto Rico s velkým 
množstvím obchůdků, restaurací a barů.
Pláž: Nádherná pláž Playa de Amadores 
s bílým pískem je vzdálena přibližně 550 m 
od hotelu, v opačném směru cca 450 m se 
nachází písečná pláž se světlým pískem Puerto 
Rico s pozvolným vstupem do moře. Cesty 
na obě pláže jsou vybudována podél moř-
ského pobřeží a lze se na ně dostat přímo 
z hotelu panoramatickým výtahem.
Internetové stránky:
www.gloriapalaceth.com

Hotel GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL**** (Playa Amadores)

ALL
INCLUSIVE   

SPA
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Poloha: V jihozápadní části ostrova, 46 km 
od letiště, přímo nad pláží Playa Amadores. 
Vybavení objektu: Pětipatrový hotel situ-
ovaný na útesu s výhledem na moře nabízí 
celkem 475 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, výtahy, internetový ter-
minál a Wi-Fi připojení k internetu v prostoru 
recepce (oboje za poplatek), 2 restaurace, 
2 bary, herna, dětský klub RiuLand (děti 4 – 
7 a 8 – 12 let), kadeřnictví, obchod se suvenýry, 
půjčovna aut, parkoviště. V hotelové zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (246 m2 a 242 m2), 
dětský bazén 13 m2 (všechny v zimních měsí-
cích vyhřívané), sluneční terasy, lehátka, slu-
nečníky a sprchy, menší dětské hřiště. Hosté 
mohou využít i nabídku služeb Wellness centra 
(fyzioterapie, masáže, bio sauna, vířivka). Hotel 
zajišťuje celodenní animační programy pro děti 
i dospělé, večerní zábavná představení nebo 
živou hudbu.
Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře: 
(cca 26 m2) Klimatizovaný pokoj má ve svém 
vybavení televizi se satelitními programy, tre-
zor (k pronájmu), stropní ventilátor, malou 

ledničku, koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost 
– 3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let). 
Dvoulůžkový pokoj „velký“ s výhledem 
na moře: (cca 28 m2) Základní vybavení je 
stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji s výhle-
dem na moře, je však o něco větší. Minimální 
i maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
nebo 2 dospělé osoby a 2 děti (starší 2 let).
Junior Suite: (cca 30 m2) Tento typ pokoje je 
prostornější a má navíc oddělenou dvoulůžko-
vou ložnici od obývací části. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů (2× týdně 
tematická večeře), lehké občerstvení, nealkoho-
lické i alkoholické nápoje místní výroby (do 24.00 
hod.). Hosté si mohou rezervovat i speciální 
večeři (předem na recepci hotelu) v restau-
raci u bazénu (s alternativou dle konkrétního 
dne – gril, andaluská nebo asijská kuchyně).
Sport: V hotelu je zdarma posilovna, stolní tenis, 
aerobik, pétanque, shuffleboard, víceúčelové 

hřiště (tenis, fotbal, basket, rakety a míče 
na zálohu), hřiště na plážový volejbal, vodní 
gymnastika, aerobik, strečink, za poplatek kuleč-
ník. Golfová hřiště jsou od hotelu vzdálena: 7 km 
Salobre Golf, 4 km Tauro Golf, 12 km Meloneras 
Golf a 15 km Golf Maspalomas. Na pláži 
je možné využít i nabídku vodních sportů.
Obchody: V hotelu je menší obchod se suve-
nýry, 700 m od hotelu samoobsluha a malé 
obchodní Eurocentrum, různé obchody 
a restaurace jsou také na promenádě u pláže 
Amadores (cca 900 m) a větší nákupní mož-
nosti, bary, restaurace, diskotéky a služby v cca 
2 km vzdáleném centru městečka Puerto Rico.
Pláž: Pláž se světlým pískem a pozvolným 
vstupem do moře Playa Amadores se nachází 
přibližně 900 m od hotelu, hotel na ni zajišťuje 
několikrát denně bezplatnou dopravu.
Internetové stránky:
www.riu.com

Clubhotel RIU VISTAMAR**** (Playa Amadores) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V jihozápadní části ostrova, 46 km 
od letiště, nad pláží Playa Amadores.
Vybavení objektu: Tento elegantní hotel 
nabízí 197 pokojů (některé uzpůsobeny 
pro osoby tělesně postižené) rozmístěných 
do 4 propojených budov. Hostům je k dispo-
zici prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, 
internetový koutek (za poplatek), bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v celém hotelu, 
2 restaurace, 4 bary, 2 konferenční sály, dětský 
klub (děti 4 – 14 let), služby lékaře, kadeřnic-
tví, novinový stánek, butik, bezplatné parkovi-
ště. Na sluneční terase je bazén pro dospělé 
(v zimních měsících vyhřívaný), jacuzzi, dětské 
brouzdaliště, bar u bazénu, lehátka a sluneč-
níky, terasa pro nudisty. K relaxaci mohou 
hosté využít nabídku služby SPA (termální 
bazén a hydromasážním okruhem, sauna 
a tropické sprchy pro hotelové hosty zdarma, 
děti pouze v doprovodu dospělé osoby) 
a Wellness (pro osoby starší 18 let, masáže 

a léčebné procedury). Hotel zajišťuje celodenní 
animační programy pro děti i dospělé, taneční 
hudbu a víkendová představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 34 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, trezor (k pronájmu), rádio, 
rychlovarnou konvici, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, minibar, koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů. Balkon má výhled na moře nebo 
bazén. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě do 2 let.
Suite: (cca 55 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, ložnice je 
od obývací části oddělena dveřmi. Tento typ 
pokoje má 2 balkony s výhledem na moře. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restau-
raci, jednou týdně tematické večeře. Program 

all inclusive Premium zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 07.30 
do 23.30 hod.).
Sport: Zdarma stolní tenis, pétanque, luko-
střelba, sportovní střelba, šipky, venkovní 
posilovna, za poplatek kulečník. Hotel zajiš-
ťuje speciální slevy na green fee (7 km Salobre 
Golf, 4 km Tauro Golf, 12 km Meloneras Golf 
a 15 km Golf Maspalomas), čištění bot pro 
hotelové hosty.
Obchody: Menší obchůdky a restaurace 
jsou na plážové promenádě přibližně 450 m 
od hotelu, další možnost nákupů, restaurace 
a bary jsou v městečku Puerto Rico vzdáleném 
cca 2 km od hotelu.
Pláž: Pláž Playa Amadores s bílým pískem 
a pozvolným vstupem do moře se 
nachází cca 450 m od hotelu. 
Internetové stránky:
www.gloriapalaceth.com

Hotel GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA**** (Playa Amadores) ALL
INCLUSIVE  

TOP
HOTEL    

SPA
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Poloha: Na jihozápadním pobřeží, 58 km 
od letiště, v údolí Taurito. Mezi hotely je umís-
těn areál Lago Oasis se vzájemně propojenými 
bazény s mořskou vodou, skluzavkami, bary, 
slunečními terasami s lehátky a slunečníky, 
do kterého mají klienti vstup zdarma. 
Vybavení objektu: Jednoduše zařízený hotel 
je součástí resortu Paradise Resort Taurito 
a v jedné, 3 patrové budově, nabízí celkem 
96 pokojů (2 uzpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 2 panoramatické výtahy, internetový 
koutek a možnost Wi-Fi připojení k internetu 
v celém hotelu (oboje za poplatek), restaurace, 
bar, společenská a konferenční místnost, dět-
ský klub Mini (děti 4 – 12 let), služby lékaře, 
podzemní parkoviště (sleva pro hotelové 
hosty). V hotelové zahradě je menší bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasa 

s lehátky a slunečníky. Hosté mohou využít 
i nabídky služeb Wellness & SPA Krabi (sauna, 
turecké lázně, sprchy, wellness bazén, vířivka, 
relaxační zóna, masáže a léčebné procedury). 
Hotel pořádá animační programy nepravi-
delně, avšak 6× v týdnu jsou večerní předsta-
vení nebo živá hudba v baru Arena Plaza, který 
se nachází před hotelem. Hotel disponuje bez-
bariérovým přístupem do všech částí hotelo-
vého komplexu (pouze vstup do bazénu není 
speciálně upraven).
Dvoulůžkový pokoj: (cca 30 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, telefon, trezor (k proná-
jmu), koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 

občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne. Jednou 
týdně Barbacoa večer.
Sport: Zdarma posilovna (v hotelu Valle 
Taurito), za poplatek 2 tenisové kurty. V blíz-
kosti hotelu je minigolf, tenis, squash, okruh 
na jogging, na pláži nabídka vodních sportů.
Obchody: Možnost menších nákupů je 
v blízkém okolí, další nákupní možnosti jsou 
v Puerto Mogán a Puerto Rico (spojení linko-
vým autobusem).
Pláž: Pláž s jemným tmavším pískem je 
od hotelu vzdálena cca 450 m. Větší pláž 
se světlým pískem a pozvolným vstupem 
do moře Playa Amadores je vzdá-
lena cca 6 km a Playa Mogán se 
světlým pískem cca 3 km.
Internetové stránky:
www.paradiseresorts.es

Hotel PARADISE COSTA TAURITO**** (Taurito)

SPA

ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: Na jihozápadním pobřeží, 58 km 
od letiště, v údolí Taurito. Hotel je vhodný pro 
milovníky klidné dovolené, akceptuje pouze 
hosty starší 16 let.
Vybavení objektu: Plně klimatizovaný hotel 
nabízí celkem 304 junior suite (5 uzpůsobe-
ných pro osoby tělesně postižené). Hostům je 
k dispozici mramorová vstupní hala s recepcí, 
internetový koutek a Wi-Fi připojení k internetu 
(oboje za poplatek), 6 výtahů, 2 restaurace, 
3 bary, sauna a masáže, televizní místnost, ani-
mační sál a několik malých obchůdků. V hote-
lové zahradě se nachází 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky. Hotel pořádá ani-
mační programy a vystoupení s živou hudbou, 
kurzy míchání koktejlů a kanárské kuchyně.
Junior Suite: (cca 42 m2) Prostorný klimati-
zovaný dvoulůžkový pokoj má ve svém vyba-
vení samostatnou sedací soupravu, televizi se 
satelitními programy, telefon, trezor (k proná-
jmu), malou ledničku (za příplatek), koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon s výhledem 

na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(starší 16 let).
Junior Suite Deluxe: (cca 42 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u Junior Suite. Pokoje jsou 
zrenovované a navíc mají v ceně balíček služeb 
Pack Premium, který obsahuje: víno a vodu 
v den příjezdu, 1 litr vody na den, lehátka 
na balkoně, trezor, minibar, župan a pantofle, 
volnou konzumaci značkových alkoholických 
nápojů. Umístění – 6. až 8. patro. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (starší 16 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne. Za přípla-
tek je možné objednat balíček Pack Premium, 
který obsahuje: víno a vodu v den příjezdu, 
navíc 1 litr vody na den, lehátka na balkoně, 
trezor, minibar, župan a pantofle, volnou kon-
zumaci značkových alkoholických nápojů. Při 
pozdějším příjezdu nebo ranním odjezdu není 
restaurace k dispozici.
Sport: Zdarma stolní tenis, menší posilovna, 

v rámci animačního programu lukostřelba, 
aerobik, aqua-gym, kurz salsy. Golfové hřiště 
Anfi Tauro je vzdáleno cca 7 km.
Obchody: Různé obchody, restaurace i služby 
jsou přímo pod hotelem, větší nákupní mož-
nosti v přístavním městečku Puerto de Mogán 
vzdáleném cca 4 km od hotelu (hotelový auto-
bus zdarma) nebo v letovisku Puerto Rico cca 
10 km.
Pláž: Menší přírodní pláž s jemným tmavým 
pískem Playa Taurito, je přímo u hotelu. Mezi 
hotely Suite Princess a Taurito Princess je 
umístěn areál Lago Oasis (vstupné za popla-
tek) se vzájemně propojenými sladkovodními 
bazény, slunečními terasami, lehátky, sluneč-
níky, restaurací a barem. Pláž karibského typu 
Playa Amadores s bílým pískem a pozvolným 
vstupem do moře je vzdálena cca 6 km a Playa 
Mogán se světlým pískem cca 3 km.
Internetové stránky
www.princess-hotels.com

Hotel SUITE PRINCESS**** (Taurito) ALL
INCLUSIVE  

SPA
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Poloha: Na jihozápadním pobřeží, 58 km 
od letiště, v údolí Taurito. 
Vybavení objektu: Tento moderně architekto-
nicky řešený pětipatrový hotel nabízí recepci, 
2 výtahy, 132 pokojů (2 uzpůsobené pro 
osoby se sníženou pohyblivostí), vstupní halu 
s recepcí, internetový terminál a možnost Wi-Fi 
připojení k internetu ve veřejných prostorách 
(oboje za poplatek), restauraci, 2 bary, noční 
klub, malý obchod, stánek s novinami, dětské 
kluby Mini (děti 4 – 12 let) a Teens (děti 12 – 18 
let), parkoviště i prádelnu. V hotelové zahradě 
je bazén pro dospělé (v zimních měsících vyhří-
vaný) s barem, dětský bazén, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Hosté 
mohou využít i služeb termálních lázní Welness 
& SPA Krabi (vnitřní bazén s cirkulačním okru-
hem 52 m2, jaccuzi, sauna, parní lázeň, masáže, 
kosmetika atd.). Zkušený tým animátorů při-
pravuje program pro děti i dospělé.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 35 m2) Prostorný 
klimatizovaný pokoj má ve vybavení telefon, 
televizi se satelitními programy, placené Wi-Fi 

připojení k internetu, malou ledničku, trezor 
(k pronájmu), koupelnou s WC a vysoušečem 
vlasů. Balkon nebo terasa maji částečný výhled 
na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Dvoulůžkový pokoj (pro 4 osoby): Platí 
v období květen – říjen (cca 35 m2). Základní 
vybavení je stejné jako u dvoulůžkového 
pokoje, navíc má rozkládací pohovku. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: Platí pro období listopad –
duben (cca 35 m2). Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj, navíc je zde rozkládací 
pohovka. Maximální a minimální obsazenost – 
2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: 2 tenisové kurty (za poplatek), 2 kurty 
na paddel, 1 kurt na squash, volejbal, 

minigolf, pétanque, kulečník, stolní tenis, trasa 
na jogging, posilovna. Na pláži je nabídka vod-
ních sportů, golfové hřiště Anfi Tauro je vzdá-
leno 7 km a Salobre Golf 25 km.
Obchody: Přímo v hotelu je malý obchůdek. 
Další obchody, restaurace a bary jsou přibližně 
150 m od hotelu u plážové promenády.
Pláž: Menší přírodní pláž s jemným tmavým 
pískem Playa Taurito je cca 140 m od hotelu. 
Mezi hotely Suite Princess a Taurito Princess 
je umístěn areál Lago Oasis (pro klienty hotelu 
Paradise Valle Taurito vstup zdarma) se vzá-
jemně propojenými sladkovodními bazény, 
slunečními terasami, lehátky, slunečníky, sklu-
zavkami, restaurací a barem. Pláž karibského 
typu Playa Amadores s bílým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře je vzdálena cca 6 km 
a Playa Mogán se světlým pískem cca 3 km.
Internetové stránky:
www.paradiseresorts.es

Hotel PARADISE VALLE TAURITO**** (Taurito) ALL
INCLUSIVE

SPA
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Poloha: Na jihozápadním pobřeží, 58 km od leti-
ště, v údolí Taurito. Hotel je vhodný pro milov-
níky klidné dovolené nebo pro rodiny s dětmi.
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 404 
pokojů (5 uzpůsobených pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, atriové výtahy, internetový koutek 
a Wi-Fi připojení k internetu v prostoru recepce 
(oboje za poplatek), restaurace, 4 bary, 4 konfe-
renční sály (až 240 osob), dětský klub Mini (děti 
5 – 12 let, děti 3 – 5 let za doprovodu dospělé 
osoby) a Maxi (děti 13 – 17 let), herna, sauna, 
masáže, kadeřnictví, malý obchod, butik, obchod 
se suvenýry, placené parkoviště. V hotelové 
zahradě se nachází bazén pro dospělé (v zim-
ních měsících vyhřívaný), dětské brouzdaliště, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Pro děti i dospělé jsou připravovány denní 
i noční animační programy, živá hudba, orches-
trální hudba, diskotéky, profesionální show 
a soutěže.
Standardní pokoj s výhledem na moře: (cca 
22 m2) Klimatizovaný dvoulůžkový pokoj má 
ve svém vybavení televizi se satelitními pro-
gramy, telefon, lednici (za poplatek), trezor 
(k pronájmu), koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů. Balkon nebo terasa mají výhled na moře. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 29 m2) Základní vybavení 
má stejné jako standardní pokoj, ale ložnice je 

oddělena od obývacího prostoru. Pokoj má 2 bal-
kony nebo terasy s výhledem na bazén nebo 
moře. Minimální i maximální obsazenost (květen 
– říjen) – 2 dospělé osoby a 2 děti (starší 2 let) 
nebo 3 osoby (včetně dětí do 2 let). Minimální 
obsazenost (listopad – duben) – 2 dospělé osoby 
a 1 dítě (starší 2 let). Maximální obsazenost (lis-
topad – duben) – 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj Superior: Pouze v období květen 
– říjen (cca 69 m2). Základní vybavení má stejné 
jako standardní pokoj, je zrenovovaný a velmi 
prostorný. Pokoj má výhled na moře. Minimální 
i maximální obsazenost – 3 dospělé osoby nebo 
2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 32 m2) Základní vybavení má 
stejné jako standardní pokoj. Umístění – 1., 2., 
6. a 7. patro. Minimální i maximální obsaze-
nost (květen – říjen) – 2 dospělé osoby a 2 děti 
(starší 2 let), nebo 3 osoby (včetně dětí do 2 let). 
Maximální obsazenost (listopad – duben) – 
2 dospělé osoby a 2 děti nebo 3 osoby (včetně 
dětí do 2 let).
Suite: Pouze v období květen – říjen (cca 69 m2) 
Základní vybavení má stejné jako standardní 
pokoj, ale ložnice je oddělena od obývacího 
prostoru. Pokoj má 2 balkony nebo terasy 
s výhledem na bazén nebo moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje plnou 

penzi formou švédských stolů, lehké občerstvení, 
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
po celý den. Za příplatek je možné objednat balí-
ček Pack Premium, který zahrnuje víno a vodu 
v den příjezdu, župan a pantofle, volnou konzu-
maci značkových alkoholických nápojů, 1 tema-
tickou večeři/pobyt. Při pozdějším příjezdu nebo 
ranním odjezdu není restaurace k dispozici.
Sport: Posilovna, tenisový kurt, kurt na squash 
a stolní tenis. Vedle hotelu se nachází potápěč-
ská škola.
Obchody: Menší obchody se nachází v blízkosti 
hotelu a u pláže, další nákupní možnosti jsou 
ve 3 km vzdáleném přístavním městečku Puerto 
de Mogán nebo v letovisku Puerto Rico (cca 
10  km).
Pláž: Menší přírodní pláž s jemným tmavým pís-
kem Playa Taurito, je přímo u hotelu. Mezi hotely 
Suite Princess a Taurito Princess je umístěn areál 
Lago Oasis (vstupné za poplatek) se vzájemně 
propojenými sladkovodními bazény, sluneč-
ními terasami, lehátky, slunečníky, restaurací 
a barem. Pláž karibského typu Playa Amadores 
s bílým pískem a pozvolným vstupem do moře 
je vzdálena cca 6 km a Playa Mogán se světlým 
pískem cca 3 km.
Internetové stránky:
www.princess-hotels.com

Hotel TAURITO PRINCESS**** (Taurito) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jihozápadní části ostrova, 62 km 
od letiště, v městečku Puerto Mogán, které 
je díky svému malebnému přístavu nazýváno 
„kanárskými Benátkami“.
Vybavení objektu: Hotel postavený ve stylu 
vesnice z Kanárských ostrovů nabízí celkem 
487 pokojů. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, několik výtahů, možnost Wi-Fi 
připojení k internetu ve společných prosto-
rách (za poplatek), 3 restaurace, 3 bary, spo-
lečenská místnost (až 60 osob), diskotéka, 
dětský klub (děti 4 – 12 let), obchod se suve-
nýry a novinami, služby prádelny, půjčovna 
aut, parkoviště pro hosty. V subtropické 
zahradě (48 000 m2) jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětský 
bazén, umělá pláž, sluneční terasy s lehátky, 
jacuzzi, dětské hřiště a archeologický park. 

Hosté mohou využít i nabídku SPA Inauga, 
které nabízí placené relaxační programy (bazén 
s termálním okruhem, finská sauna, ledová 
fontána, parní lázeň, masáže atd.). Hotel 
pořádá denní i večerní animační program.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 26 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení telefon, minibar 
(za příplatek), trezor (k pronájmu), televizi se 
satelitními programy a DVD přehrávačem, kou-
pelnu s WC a vysoušečem vlasů, terasu nebo 
balkon. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 33 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, je 
prostornější a má ložnici oddělenou dveřmi 
od obývacího pokoje. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 

švédských stolů v hotelové restauraci. Za pří-
platek je možné objednat polopenzi plus – 
snídaně a večeře s nápoji v ceně (pivo, víno 
místní výroby, voda, nealkoholické nápoje), 
plnou penzi nebo plnou penzi plus – snídaně, 
obědy a večeře s nápoji v ceně (pivo, víno 
místní výroby, voda, nealkoholické nápoje).
Sport: Posilovna, tenisový kurt, sportovní hři-
ště, stolní tenis. Nejbližší golfové hřiště Anfi 
Tauro Golf je vzdáleno cca 9,5 km od hotelu.
Obchody: V okolí hotelu jsou různé obchůdky, 
restaurace a bary, naproti hotelu (cca 70 m) je 
obchodní centrum se samoobsluhou.
Pláž: Přibližně 300 m od hotelu se nachází 
světlá písečná pláž.
Internetové stránky:
www.cordialcanarias.com

Hotel CORDIAL MOGÁN PLAYA**** (Puerto Mogán)  
TOP
HOTEL  

SPA
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Poloha: Na jižním pobřeží, 25 km od letiště, 
v klidné části letoviska San Agustín. 
Vybavení objektu: Tento luxusní šestipatrový 
hotel nabízí celkem 279 pokojů. Hostům je k dis-
pozici prostorná vstupní hala s recepcí, 3 výtahy, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu, internetový koutek v Club House (za popla-
tek), 3 konferenční sály (až 800 osob), několik 
restaurací a barů, dětský klub (děti 5 – 12 let, jen 
v době školních prázdnin), observatoř s dalekohle-
dem a profesionálním astronomem, kadeřnictví, 
butik, obchod se suvenýry a parkoviště. V rozlehlé 
subtropické zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětské brou-
zdaliště, bazénový bar, který přechází částečně 
do vody, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 
dětské hřiště. Hosté (starší 16 let) mohou využít 
nabídku služeb relaxačního centra SPA (2 sou-
kromé saunové kabiny, turecká lázeň 45 °C s 90% 
vlhkostí, hydroterapie při 32 °C, masáže, lázeňská 
a kosmetická ošetření, reiki atd.). Zkušený tým 
animátorů zajišťuje pro děti i dospělé animační 
programy a vystoupení s živou hudbou. Hotel 
je vhodný pro hosty s omezenou pohyblivostí.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 27 m2) Klimatizovaný 
elegantně zařízený pokoj má ve vybavení televizi 
se satelitními programy, telefon, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, minibar, trezor (k pronájmu), 

kompletně vybavenou koupelnou s WC a vysou-
šečem vlasů. Balkon má výhled do vnitrozemí, 
za příplatek je možné objednat pokoj s výhle-
dem na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Pokoj The Level s výhledem na moře: (cca 
43 m2) Základní vybavení má stejné jako dvou-
lůžkový pokoj. Je prostornější a nabízí exklusivní 
služby: zdarma saunu a denní tisk, slevu do SPA, 
možnost využití sluneční terasy s jaccuzi (umís-
těnou nejblíže k pláži), tenis/squash 1 hod./den, 
pozdější check out (dle dostupnosti). Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Junior Suite s výhledem na moře The Level: 
(cca 57 m2) Základní vybavení má stejné jako dvou-
lůžkový pokoj, ale ložnice je oddělena od obývací 
části dveřmi. Nabízí exklusivní služby: zdarma 
saunu a denní tisk, slevu do SPA, možnost vyu-
žití sluneční terasy s jaccuzi (umístěnou nejblíže 
k pláži), pozdější check out (dle dostupnosti). 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Suite s výhledem na moře The Level: (cca 
57 m2) Základní vybavení má stejné jako dvoulůž-
kový pokoj, ale samostatná dvoulůžková ložnice je 
oddělena od obývací části dveřmi. Nabízí exklu-
sivní služby: zdarma saunu 30 minut/den a denní 

tisk, slevu do SPA, možnost využití sluneční terasy 
s jaccuzi (umístěnou nejblíže k pláži), tenis/squash 
1 hod./den, pozdější check out (dle dostupnosti). 
Umístění – v hlavní budově. Maximální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou švéd-
ských stolů v hotelové restauraci, s nabídkou 
mezinárodní kuchyně, místních specialit a ote-
vřeného vaření. Za příplatek je možné objednat 
program all inclusive, který zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den (do 24.00 hod.).
Sport: Zdarma posilovna (v relaxačním centru), 
minigolf, hřiště na míčové hry, za poplatek teni-
sový kurt (míčky a rakety zdarma) a squash, mož-
nost hry nebo výuky golfu na golfových hřištích 
ostrova za zvýhodněné ceny.
Obchody: Menší obchodní centrum San Agustín 
(bary, restaurace, obchody, kaple, služby) je vzdá-
leno asi 500 m od hotelu.
Pláž: Hotel má ze zahrady přímý vstup na pří-
rodní pláž Las Burras s tmavým lávovým pískem. 
Nejdelší pláž ostrova Playa del Inglés a Dunas 
Maspalomas jsou vzdáleny cca 2,5 km.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel MELIÁ TAMARINDOS***** (San Agustín)  
ALL

INCLUSIVE  
TOP
HOTEL  
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Poloha: Na jižním pobřeží, 38 km od letiště, 
v turistické oblasti Maspalomas.
Vybavení objektu: Hotel je koncipován 
v moderním retrostylu 70. let, má 6 pater 
a celkem 328 luxusních pokojů. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, výtahy, bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu ve společ-
ných prostorech, restaurace, bary, televizní 
místnost s videem a internetem, 2 konferenční 
sály, dětský klub Pepe (děti 4 – 12 let), kadeř-
nictví, 3 butiky, prádelna, soukromé parkovi-
ště. V překrásné palmové zahradě je bazén pro 
dospělé (v zimních měsících vyhřívaný), bazén 
se slanou vodou vyhřívaný na 30 °C (vstup jen 
pro osoby starší 18 let, podvodní masáže), dět-
ský bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Hosté mohou využít nabídku služeb 
centra Wellness & SPA (sauna, bublinková kou-
pel, kosmetický salon, relaxační zóna s lehátky 
na přírodním písku, léčebné kúry atd.). Pro 
hosty je připravován denní animační program.
Dvoulůžkový pokoj typ „A“: (cca 24 m2) 
Klimatizovaný a moderně zařízený pokoj má 
ve vybavení televizi se satelitními programy, 
telefon, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 
trezor (k pronájmu), minibar, mramorovou 
koupelnu s WC, sprchou nebo vanou, vysoušeč 

vlasů a župany, balkon nebo terasa mají výhled 
do ulice. Umístění – 1. až 2. patro. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Dvoulůžkový pokoj typ „B“: (cca 24 m2) 
Základní vybavení je stejné jako v pokoji – typ 
„A“, balkon nebo terasa mají výhled na bazén 
nebo do zahrady. Umístění – 1. až 4. patro. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Dvoulůžkový pokoj typ „C“: (cca 24 m2) 
Základní vybavení je stejné jako v pokoji – typ 
„A“, balkon nebo terasa mají výhled na bazén 
nebo moře. Umístění – 4. až 6. patro. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 34 m2) Základní vybavení je 
stejné jako ve standardním pokoji – typ „A“, 
navíc ve vybavení DVD přehrávač, 2 televize 
a kávovar, ložnice je opticky oddělena od obý-
vací části, balkon nebo terasa mají výhled 
do zahrady, na bazén nebo moře. Umístění – 
4. až 6. patro. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 37 m2) Základní vybavení je stejné 
jako ve standardním pokoji – typ „A“, navíc 
ve vybavení DVD přehrávač, 2 televize a kávo-
var, ložnice je oddělena od obývací části 

opticky nebo dveřmi, 2 balkony s výhledem 
do zahrady, na bazén nebo moře. Umístění – 
5. až 7. patro. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a obědy jsou formou 
švédských stolů, večeře formou výběru z menu 
v hotelové restauraci. V nabídce jsou 3x týdně 
švédské stoly s teplými specialitami připra-
vovanými formou otevřeného vaření – tzv. 
barbecue.
Sport: Tenisový kurt s osvětlením (umělá tráva 
s křemičitým pískem, možnost najmout si tre-
néra), šipky, lukostřelba, pétanque, stolní tenis, 
kulečník, venkovní šachy, posilovna, zdarma 
hodiny jógy a taichi. Hotel poskytuje slevy 
na všechna golfová hřiště ostrova.
Obchody: Menší obchůdky jsou přímo 
v hotelu, cca 350 m od hotelu u majáku Faro 
de Maspalomas začíná promenáda Bulevar del 
Faro s velkým množstvím vyhlášených restau-
rací, barů, obchodů i nákupním centrem.
Pláž: Přibližně 100 m od hotelu je rozsáhlá pláž 
se světlým pískem a přírodní rezervace píseč-
ných dun Dunas de Maspalomas.
Internetové stránky:
www.hotelpalmbeach.de

Hotel SEASIDE PALM BEACH***** (Maspalomas) TOP
HOTEL  
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Poloha: Na jihu ostrova, 38 km od letiště, 
v turistické oblasti Maspalomas.
Vybavení objektu: Luxusní komplex dvou-
patrových vilek v koloniálním stylu nabízí 
94 pokojů (2 uzpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, restaurace s nekuřáckou zónou, 
salon, piano bar a společenská místnost, bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu na recepci 
nebo na terase hotelu, půjčovna aut a kol, 
podzemní parkoviště atd. V tropické zahradě 
je bazén pro dospělé (v zimních měsících vyhří-
vaný), sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 
bar. Klienti mohou využít služby centra SPA 
(masážní bazén, kosmetický salon, kadeřnictví, 
sauna, pára, solná jeskyně, masáže, kosmetická 
ošetření atd.). Hotel akceptuje (za poplatek) 
pobyt psů do 5 kg (mimo společné prostory –
bazén, restaurace, bary, atd.).
Dvoulůžkový pokoj typ „A“: (cca 33 m2) 
Klimatizovaný komfortně zařízený pokoj 
má ve svém vybavení má televizi se sate-
litními programy, telefon, minibar, trezor 

(k pronájmu), CD přehrávač, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, koupelnu s vanou 
a vysoušečem vlasů, samostatné WC, podla-
hové topení, župany a pantofle. Balkon nebo 
terasa s nábytkem z teakového dřeva mají 
výhled do vnitrozemí nebo na hlavní budovu, 
za příplatek je možné objednat pokoj typ „B“, 
který je orientovaný směrem do zahrady nebo 
má boční výhled na duny a pokoj typ „C“ 
s výhledem na bazén. Maximální obsazenost – 
2 osoby a 1 dítě do 2 let.
Junior Suite: (cca 50 m2) Základní vybavení 
má shodné s dvoulůžkovým pokojem, ložnice 
je oddělena od obývací části, v koupelně hyd-
romasážní vana a sprchový kout, balkon nebo 
terasa mají výhled na bazén nebo do zahrady. 
Umístění – dvoupatrové vilky kolem velkého 
bazénu. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně formou švédských stolů, 
večeře jsou v hotelové restauraci servírovány 
formou menu, nebo 3× týdně barbecue-bufet. 
Sport: V hotelu je zdarma posilovna (možnost 

osobního trenéra za příplatek), nabídka vod-
ních sportů na pláži. V sousedním hotelu 
Seaside Palm Beach jsou k dispozici bezplatné 
lekce taichi, aqua gymnastiky a bezplatný 
tenisový kurt. Hotel zajišťuje zlevněná green 
fee na dalších 5 golfových hřišť, tee-time 
rezervace, pronájem a čištění golfové vyba-
vení. Nejbližší golfové hřiště Campo de Golf 
Maspalomas je vzdáleno asi 1,5 km a golfové 
hřiště Meloneras 2 km.
Obchody: Přibližně 500 m od hotelu začíná 
(u majáku Boulevar del Faro) přímořská pro-
menáda s množstvím obchodů, restaurací 
i služeb, cca 450 m jsou vzdálena větší nákupní 
centra Varadero a Meloneras (cukrárna, piv-
nice La Ruta a diskotéka Aqua).
Pláž: Přibližně 200 m od hotelu po plážové pro-
menádě začíná rozsáhlá pláž Playa del Inglés 
se světlým pískem a přírodní rezer-
vace písečných dun Maspalomas.
Internetové stránky:
www.grand-hotel-residencia.de

Hotel SEASIDE GRAND HOTEL RESIDENCIA***** (Maspalomas)

SPA

TOP
HOTEL  
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Poloha: V jižní části ostrova, 37 km od letiště, 
v luxusním letovisku Meloneras.
Vybavení objektu: Design tohoto členitého 
hotelu je inspirován africkou krajinou i kultu-
rou. V centrální budově je celkem 677 pokojů, 
prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu v prostoru 
recepce, několik restaurací (2 restaurace 
à la carte), 3 bary, kavárna, několik konfe-
renčních sálů (až 1 000 osob), dětský klub 
(děti 4 – 12 let), hlídání dětí (na objednání 
za poplatek), butik, stánek s novinami, půj-
čovna aut, parkoviště atd. V rozlehlé tropické 
zahradě je hlavní bazén s lagunou a umě-
lou pláží a několik dalších bazénů (všechny 
v zimních měsících vyhřívané), sluneční 
terasy s lehátky a slunečníky, samostatná 
zóna pro děti „Panchiworld“ s dětským bazé-
nem (v zimních měsících vyhřívaný), brou-
zdalištěm a klouzačkou, 2  vodní tobogány. 
Hotel nabízí velmi bohatý animační program 
pro děti i dospělé včetně večerních afrických 
kulturních představení.
Pokoj Economy: (cca 34 m2) Klimatizovaný 
a moderně zařízený dvoulůžkový pokoj má 
ve svém vybavení psací stůl, televizi se sate-
litními programy, trezor (k pronájmu), telefon, 
minibar, placené Wi-Fi připojení k internetu 
a koupelnu s WC, vanou, sprchou a vysou-
šečem vlasů. Umístění - přízemí, v méně 
atraktivních částech hotelu, balkon je vět-
šinou bez výhledu. Minimální i maximální 

obsazenost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 34 m2) Základní vyba-
vení je shodné jako u pokoje Economy, má bal-
kon nebo terasu s výhledem do ulice nebo na 
hory. Umístění – v nižších patrech. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Standard View: (cca 34 m2) Základní 
vybavení má stejné jako pokoj Economy, 
balkon s výhledem do zahrady a k bazénu. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby nebo 
2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 42 m2) Základní vybavení 
má stejné jako pokoj Economy, je větší a ide-
ální pro rodiny s dětmi, navíc má 2 manželské 
postele a pohovku. Umístění – v různých pat-
rech hotelu. Maximální obsazenost – 4  dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 56 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako pokoj Economy, ale je 
prostornější a navíc má ložnici oddělenou 
od obývací části dveřmi. Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby. Maximální obsa-
zenost– 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 
3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Senior suite: (cca 70 m2) Základní vybavení 
má stejné jako pokoj Economy, je velmi pro-
storný, má dvoulůžkovou ložnici oddělenou 
od obývacího pokoje s rozkládací pohovkou, 
velkou šatní skříň. Balkon nebo terasa s pano-
ramatickým výhledem do zahrady a na bazén, 
některé s výhledem na hory. Minimální 
obsazenost – 2 dospělé osoby. Maximální 

obsazenost – 2  dospělé osoby a 2 děti nebo 
3  dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Deluxe Pool: (cca 34 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako pokoj Economy. Umístění - 
přízemí s přímým vstupem do bazénu z terasy 
pokoje a výhledem na hotel Lopesan Costa 
Meloneras. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti nebo 3 dospělé osoby (včetně 
dětí do 2 let).
Rodinný pokoj Pool: (cca 42 m2) Základní 
vybavení je stejné jako pokoj Economy, je 
však prostornější, má 2 manželské postele 
a pohovku. Umístění – přízemí s přímým vstu-
pem do bazénu z terasy pokoje. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 
3  dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně i večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci s boha-
tým výběrem jídel místní, mezinárodní 
a africké kuchyně.
Sport: V hotelu je posilovna, kulečník a stolní 
tenis, hotel zajišťuje rezervace na Golf 
Maspalomas (necelé 3 km) a Meloneras Golf 
(500 m).
Obchody: V těsné blízkosti hotelu se nachází 
řada obchodních center, barů a restaurací.
Pláž: Hotel stojí přibližně 500 m od pláže se 
světlým pískem, 5 min. od hotelu začínají 
rozsáhlé písečné duny Dunas de 
Maspalomas.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel LOPESAN BAOBAB RESORT***** (Meloneras) TOP
HOTEL    
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Poloha: V jižní části ostrova, 37 km od leti-
ště, v klidnější části turistického letoviska 
Meloneras.
Vybavení objektu: Luxusní hotel postavený 
v duchu tradiční ostrovní architektury nabízí 
v jedné šestipatrové budově celkem 561 
pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí (inspirovaná architekturou jednoho 
z nejdůležitějších kostelů ostrova), 10 výtahů, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v pro-
storu recepce, internetová kavárna (za popla-
tek), 3 restaurace, 5 barů, společenský sál, 
2 konferenční sály (až 150 osob), hlídání dětí 
(na vyžádání, za poplatek), kadeřnictví, služby 
prádelny a lékaře, několik obchůdků, půjčovna 
aut, soukromé bezplatné parkoviště. V roz-
sáhlé hotelové zahradě jsou 4 bazény (3 v zim-
ních měsících vyhřívané, 1 se slanou vodou, 
adaptovaný přístup do bazénu pro osoby se 
sníženou pohyblivostí – hydraulické křeslo), 
jacuzzi, terasa na slunění s lehátky a sluneč-
níky, dětské hřiště. Hosté mohou využít i slu-
žeb hotelového centra Thalasso Corallium Villa 
del Conde (bazén s relaxačním okruhem, zdra-
votní a kosmetická ošetření atd.). Hotel nabízí 
denní i večerní animační program.

Pokoj Economy: (cca 43 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má ve svém vybavení tele-
fon, trezor (k pronájmu), minibar, oddělenou 
šatnu, psací stůl, televizi se satelitními pro-
gramy, placené Wi-Fi připojení k internetu, 
koupelnu s WC, vanou, oddělenou sprchou 
a vysoušečem vlasů. Umístění - v méně atrak-
tivních částech hotelu s balkonem většinou 
bez výhledu. Minimální i maximální obsaze-
nost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Standardní pokoj: (cca 43 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Economy. Balkon má 
výhled do ulice/hor nebo do zahrady Za přípla-
tek je možné objednat pokoj Standard View 
s bočním výhledem na moře. Maximální obsa-
zenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 80 m2) Základní vybavení 
má stejné jako pokoj Economy, dvoulůž-
ková ložnice je oddělena od obývací části 
a navíc luxusnější vybavení s DVD přehráva-
čem. Balkon s výhledem do zahrady nebo 
na bazén. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti nebo 3 dospělé osoby (včetně 
dětí do 2 let).
Senior suite: (cca 96 m2) Základní vybavení má 

stejné jako pokoj Economy, dvoulůžková lož-
nice je oddělena od obývací části a navíc luxus-
nější vybavení s DVD přehrávačem. Balkon 
s výhledem na moře. Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou for-
mou švédských stolů v jedné z hotelových 
restaurací.
Sport: K dispozici posilovna, kulečník a teni-
sový kurt. Hotel zajišťuje zdarma dopravu 
a slevy na golfová hřiště Lopesan Meloneras 
Golf a Masmaplomas Golf.
Obchody: Jen 400 m od hotelu se nachází 
řada obchodů, restaurací a barů, nedaleko je 
i nákupní centrum Varadero.
Pláž: Přibližně 300 m od hotelu leží pláž 
Meloneras s drobnými oblázky, 800 m 
od hotelu začíná světlá pláž s jemným pískem 
a známé duny Dunas de Maspalomas.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT & THALASSO***** (Meloneras) TOP
HOTEL   
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 37 km 
od letiště, v klidnější části turistického leto-
viska Meloneras.
Vybavení objektu: Luxusní třípatrový hotel 
nabízí celkem 350 pokojů (některé uzpůsobeny 
pro osoby tělesně postižené) a 23 junior suite. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu ve společ-
ných prostorech, internetový koutek (za popla-
tek), 3 restaurace, 3 bary, 3 konferenční 
místnosti (až 210 osob), herna, dětský klub 
Daisy (děti 4 – 12 let), kadeřnictví, butik, prá-
delna. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, bar, sluneční terasy s lehátky 
a slunečníky. K relaxaci mohou hosté využít 
nabídky Despacio SPA Centre (sauna, turecké 
lázně, hydromasáže, jacuzzi atd.). Hotel pořádá 
bohatý animační program.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 22 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se 

satelitními programy, telefon, minibar, bez-
platné Wi-Fi připojením k internetu ve vět-
šině pokojů (aktuální informace v recepci), 
trezor (k pronájmu), plně vybavená koupelna 
s WC a vysoušečem vlasů. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře 
nebo bazén. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Pokoj Privilege: (cca 22 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, kli-
enti mají navíc slevu na služby Despacio SPA 
Centre, volný vstup na terasu s lehátky „bali“, 
výhledem na moře a barem, snídani a večeři 
formou à la carte a volný vstup do společen-
ské místnosti Privilege s bezplatným Wi-Fi 
připojení k internetu, denním tiskem a konzu-
mací nápojů. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 50 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, ale je prostor-
nější a má dvoulůžkovou ložnici oddělenou 

od obývacího pokoje dveřmi. Maximální obsa-
zenost – 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hlavní hotelové restau-
raci. Za příplatek je možné objednat program 
all inclusive Deluxe, který zahrnuje plnou 
penzi, lehké občerstvení, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby po celý den.
Sport: V hotelu je posilovna a golfové hřiště 
Golf Meloneras přímo u hotelu (vchod cca 3,5 
km). Pro hosty jsou zajištěny slevy green fee 
a golfové balíčky.
Obchody: V blízkosti hotelu se nachází obchodní 
centrum, restaurace, bary a diskotéka.
Pláž: Menší písečná pláž je 100 m od hotelu 
(přes hotelovou zahradu).
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 PLAYA MELONERAS PALACE***** (Meloneras)

SPA

 
ALL

INCLUSIVE  
TOP
HOTEL   
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hlavní město ostrova
Santa Cruz de Tenerife

letiště Los Rodeos
(Aeropurto Norte)

letiště Reina Sofia
(Aeropurto Sur)

oblasti:

 1. Puerto de la Cruz
 2. Las Caletillas
 3. El Medáno
 4. Golf del Sur
 5.  Costa del Silencio
 6. Las Galletas
 7. Los Cristianos  
 8. Playa de las Américas
 9. Costa Adeje
 10. Playa Paraíso
 11. Callao Salvaje
 12.  Guia de Isora 
 13.  Puerto Santiago

Tenerife

La Palma

El Hierro

La Gomera

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura
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Tenerife

Ostrov věčného jara
Ostrov Tenerife leží v srdci Kanárských ostrovů, je současně roz-
lohou největším z nich a v návštěvnosti velmi zdatně soupeří 
s ostrovem Gran Canaria. Podnebí je zde velmi mírné a stabilní 
ve všech ročních obdobích a proto se mu přezdívá „Ostrov věč-
ného jara“. Místní mikroklimata, činí ostrov opravdovým rájem 
pro milovníky přírody, pyšní se světovým dědictvím UNESCO a 42 
chráněnými přírodními oblastmi. Každého bezesporu ohromí nád-
herný národní park ve vnitrozemí ostrova, kterému vévodí hora 
Pico del Teide, která je dokonce nejvyšší horou celého Španělska.

Zajímavosti ostrova: Jak již bylo řečeno, hlavní dominantou ost-
rova je bez pochyby Pico del Teide (3 718 m n. m.). Tato spící sopka 
je vidět z celého ostrova a těsně pod vrchol dokonce jezdí lanovka. 
Zkušení turisté vulkán zdolávají po svých od hladiny moře. Okolí 
hory, které je chráněným národním parkem, poskytuje skutečně 
úchvatnou podívanou, od téměř měsíční krajiny (zde se natáčelo 
i několik scén z filmu Hvězdné války) až po hojnou vegetaci. 

Za návštěvu určitě stojí malebná městečka na severu ostrova 
jako Orotava nebo Masca. Ve městě La Laguna najdete kromě 
nejstarší univerzity ostrova také katedrálu ze 17. století, která je 
na seznamu UNESCO. 

Přístavní město Puerto de la Cruz nabízí nejen historické památky, 
ale i areál upravených přírodních jezírek Lago Martianez, komplex 
zahrnující 7 bazénů a umělé jezero, které upravil kanárský archi-
tekt César Manrique.

Významným místem, především pro věřící, je městečko Candela-
ria, hlavní poutní místo celého souostroví. Podle legendy se zde už 
ve 14. století (v pohanských dobách před příchodem Španělů) zje-
vila Panna Marie a jako Virgen de la Candelaria se stala patronkou 
Kanárských ostrovů.

Ovšem na Tenerife rozhodně nelze opomenout věhlasné karne-
valy, které jsou dokonce druhé největší na světě hned po slavném 
Rio de Janeiru.

Hlavní město ostrova: Santa Cruz de Tenerife

Rozloha: 2 034 km2

Oblasti: Buenavista del Norte, Costa Adeje, Costa del Silencio, 
El Medano, Garachico, Golf del Sur, Guía de Isora, Las Caletillas, 
Los Cristianos, Playa de la Arena – Los Gigantes, Playa De Las 
Américas, Playa Paraiso, Puerto de la Cruz, Puerto Santiago, San 
Miguel, Santa Cruz de Tenerife, Valle de Guerra.

Pláže: Na ostrově je celkem 140 pláží, které zabírají 68 km z cel-
kem 269 km pobřeží. Ty nejznámější jsou Playa las Vistas (800 m 
dlouhá, světlešedý písek), Playa de la Arena (100 m dlouhá, černý 
jemný písek), Playa Jardín (700 m dlouhá, černý jemný písek), Playa 
de las Teresitas (1 500 m dlouhá, bílý jemný písek navezený ze 
Sahary), Playa de Faňabé (700 m dlouhá, černý písek), Playa del 
Duque (500 m dlouhá, světlý písek) a Playa de Medano (několik 
menších pláží v celkové délce 2 km, světlešedý až tmavý písek).

Aktivity: Koho nebaví opalování a koupání v moři, může na ost-
rově Tenerife zkusit celou řadu dalších aktivit. Dá se tu rybařit, 
potápět, surfovat, jezdit na kole, létat na padáku i trekovat nejen 
ve vnitrozemí. Můžete využít i místní golfová hřiště, kterých má 
Tenerife ze všech Kanárských ostrovů nejvíc, a jelikož se tu tep-
loty po celý rok pohybují mezi 25 – 29 °C, budete mít přímo ide-
ální podmínky.

Pico de Teide

Los Gigantes

Playa de las Teresitas

Playa de la Arena

Tenerife



54 www.canariatravel.cz

GRAN TOUR
(Při účasti přibližně 15 osob je možné zajistit česky mluvícího průvodce) Nejoblíbenějším výletem na ostrově Tenerife je bezpo-
chyby velký okruh po ostrově. Během celodenního výletu poznáte tento „ostrov věčného jara“ ze všech možných úhlů a sami tak 
uvidíte jeho až neuvěřitelnou rozmanitost. Na úvod Vaše trasa zamíří v ranních hodinách směrem do středu ostrova, do národního 
parku Parque Nacional del Teide. Pro zájemce, kteří budou chtít vyjet lanovkou až pod samotný vrchol majestátní hory Pico del 
Teide, je zde asi hodinová zastávka.

Výlet pokračuje přes údolí Orotava, do historického centra města Puerto de La Cruz, tam je další přestávka. Staví se i u „dračího 
stromu“ v Icod de Los Vinos, kde budete mít navíc možnost ochutnat místní vína, likéry a sýry. Pokračuje se přes Garachico – měs-
tečko, které vstalo z popela jako bájný pták Fénix – do vesničky Masca. Zde můžete navštívit místní malé muzeum, nebo si koupit 
některý ze suvenýrů. Autobus dál pokračuje na vyhlídku do Los Gigantes a po západním pobřeží zpět do hotelů.

TREKKING MASCA
Tento kombinovaný výlet (autobus, pěší turistika a plavba po moři) začíná odjezdem od hotelu podél západního pobřeží přes Los 
Gigantes do proslavené pirátské vesničky Masca obklopené mohutnými skalami horského masivu Teno. Schovanou v horní části 
rokle ji do 70 let s okolním světem spojovaly jen úzké pěší stezky. Během dalších 3 hod. následuje středně obtížná asi 7 km dlouhá 
pěší túra úzkou pěšinou s fantastickou scenérií gigantických skal (až 750 m vysokých), která vede až k moři. Po přestávce na opuš-
těné pláži výlet pokračuje cca 20 min. dlouhou plavbou směrem na jih do přístavu Los Gigantes a autobusem zpět do hotelů. 

LA GOMERA
Pokud Vás láká alespoň na skok poznat atmosféru jednoho z nejmagičtějších míst na světě, určitě si nenechte ujít výlet na sousední 
ostrov La Gomera. Atmosférou budou unešení především milovníci přírody nezničené masovou turistikou a vyznavači klidu. Tomuto 
ostrůvku s rozlohou 400 km2 se také říká ostrov palem. Těch se zde nachází přes 100 000 a jsou to především palmy africké a kanár-
ské. Na jednodenním okruhu ostrovem navštívíte Národní Park Garajonay, který pokrývá kolem 70 % ostrova, a který byl v roce 
1986 zapsaný na seznam světových unikátů UNESCO. Budete projíždět malebnými vesničkami v horách a uslyšíte typický zvuk pro La 
Gomeru – „el silbo“, místní unikátní jazyk založený na pískání, kterým se dorozumívali nejstarší obyvatelé La Gomery. Nenechte si ujít 
návštěvu ostrova, odkud vyplouval Kryštof Kolumbus na svou objevitelskou cestu do Ameriky!

Tenerife

3 tipy na výlety 
z ostrova Tenerife
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LORO PARQUE
Tenerife

Unikátní zoologická a botanická zahrada 
ve městě Puerto de la Cruz patří určitě 
mezi ta nejnavštěvovanější místa 
na ostrově vůbec. Park se rozkládá 
celkem na 135 000 m2 a nabízí skutečně 
jedinečné zážitky.

Tím největším je bezesporu show 
cvičených kosatek, které jakoby vyskočily 
z televizního plátna a fi lmu „Zachraňte 
Willyho“. Kromě kosatek stojí za zmínku 
také cvičení lachtani a samozřejmě 
papoušci, po kterých je celý park 
pojmenován. Kromě show se můžete 
vydat na procházku po mořském dně 
tunelem gigantického akvária nebo 
navštívit malý ledovec v největším 
pinguináriu. 

Od svého otevření již Loroparque 
navštívilo více než 40 milionů turistů 
a jistě okouzlí i Vás!

www.loroparque.com
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Poloha: Na jihozápadním pobřeží, 30 km od leti-
ště, ve vesničce Playa Paraiso.
Vybavení objektu: Tento luxusní hotel, kom-
pletně renovovaný v roce 2016, nabízí svým kli-
entům celkem 624 pokojů (některé uzpůsobeny 
pro osoby tělesně postižené) s komfortem roko-
vých hvězd. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 10 výtahů, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, internetový terminál (za poplatek), 
6 restaurací, 7 barů, společenská místnost (až 
525 osob), dětské kluby Lullaby (6 měsíců – 
3 roky), Roxity (4 – 11 let), Teen Spirit (12 – 17 
let), hlídání dětí, kadeřnictví, služby prádelny, 
obchod Rock Shop, půjčovna aut a parkoviště. 
V hotelové zahradě se nachází celkem 3 bazény 
pro dospělé, dětský bazén, sluneční terasy, 
lehátka a slunečníky, Beach club. Hosté mohou 

využít nabídku služeb Wellness centra Rock Spa 
(bazén, sauna, jacuzzi, masáže atd.). Pro hosty 
je zajištěn animační program, každodenní party 
a příležitostně koncerty.
Dvoulůžkový pokoj Deluxe Silver: (cca 35 m2) 
Klimatizovaný moderní pokoj má ve svém vyba-
vení televizi se satelitními programy, placené 
Wi-Fi připojení k internetu, telefon, nabíječku 
iPhone, trezor (k pronájmu), rychlovarnou kon-
vici, minibar, koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, 
balkon. Za příplatek je možné objednat pokoj 
Deluxe Gold s výhledem na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Studio Suite Silver: (cca 50 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje 
Deluxe Silver, je však prostornější. Navíc má 

integrovanou obývací část a jacuzzi. Za příplatek 
je možné objednat Studio Suite Gold s výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou švéd-
ských stolů v hotelové restauraci.
Sport: V hotelu je posilovna Body Rock, tenis, 
joga, aerobik, víceúčelové hřiště, zumba, kuleč-
ník, minigolf. Na pláži možnost vodních sportů.
Obchody: Obchody a restaurace v centru ves-
ničky Playa Paraiso (cca 500 m). Větší nákupní 
možnosti v letovisku Playa de las Americas cca 
10 km od hotelu.
Pláž: Hotel má přímý vstup na menší 
tmavou písečnou pláž.
Internetové stránky:
www.hardrockhotels.com

Hotel HARD ROCK TENERIFE***** (Costa Adeje)
TOP
HOTEL  

Milujete hudbu? Jste fanoušci 
všech možných hudebních žánrů? 
Už nemusíte za zábavou létat 
pouze na Ibizu!

Hard Rock otevírá svůj druhý hotel 
v Evropě, po Ibize si vybrali právě 
ostrov Tenerife.

Hotel je koncipován pro celou 
rodinu, na své si zde přijdou 
i ti nejmenší.

Po celý den Vás v hotelu budou 
provázet různé hudební žánry, 
živá i reprodukovaná hudba 
a hlavně speciálně upravený 
program tak, abyste se ani 
na chvilku nenudili.

Pojďte vyzkoušet vyjímečnost 
tohoto hotelu!

NOVINKA!

Video
z hotelu

HARD ROCK 
TENERIFE
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Tenerife

Poloha: Na severní části ostrova, 92 km 
od letiště, v klidné části letoviska Puerto de 
la Cruz.
Vybavení objektu: Menší hotel s domácí 
atmosférou nabízí ve dvou čtyřpatrových 
a jedné šestipatrové budově celkem 99 
pokojů. Hostům je k dispozici malá vstupní 
hala s recepcí, internetový terminál (za popla-
tek), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
ve 3. patře, restaurace, 2 bary, společenská 
místnost s televizí, herna, malý obchod, půj-
čovna aut a kol, služby prádelny a lékaře. 
Na sluneční terase je bazén pro dospělé 
s lehátky a slunečníky.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 15 m2) Jednoduše 
zařízený dvoulůžkový pokoj má ve svém vyba-
vení, televizi, trezor (k pronájmu), placené 
Wi-Fi připojení k internetu, koupelnou s WC 
a balkon nebo terasu. Maximální obsazenost 
– 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Triple: (cca 15 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje. 
Minimální i maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 20 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, 
ale je prostornější. Maximální obsazenost – 
4 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).

Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. 
Sport: Za poplatek stolní tenis a kulečník, 
malé golfové hřiště La Rosaleda Golf Club leží 
přibližně 2,7 km od hotelu.
Obchody: Obchodního centrum Martiánez je 
vzdáleno přibližně 2 km od hotelu.
Pláž: Pláž s černým lávovým pískem Playa 
Jardín je vzdálena cca 1,5 km a bazénový areál 
Lago Martiánez cca 2 km.
Internetové stránky:
www.hotelesglobales.com

Hotel GLOBALES ACUARIO** (Puerto de la Cruz)  
ALL

INCLUSIVE
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Poloha: V jižní části ostrova, přibližně 30 km 
od letiště, ve vesničce Callao Salvaje.
Vybavení objektu: Tento komplex nabízí 163 
apartmánů, rozmístěných do několika pro-
pojených 4 – 5 patrových budov. Hosté mají 
k dispozici recepci s nepřetržitým provozem, 
možnost Wi-Fi připojení k internetu v prostoru 
celého komplexu (za poplatek), restauraci, bar, 
2 sauny, jacuzzi a masáže, obchod, menší par-
koviště. V zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
a dětský bazén (v zimních měsících vyhřívané 
slunečním kolektorem), několik slunečních 
teras s lehátky, slunečníky (za poplatek) a dět-
ské hřiště. Hotel připravuje animační i zábavné 
programy, večerní představení. Recepce hotelu 
požaduje při příjezdu od klientů jako jistinu 

100 EUR na poskytované služby (konzumace, 
zapůjčení ručníků atd.). Tato jistina je vyúčto-
vána při odjezdu z hotelu.
Apartmán: (cca 52 m2) Samostatná dvoulůž-
ková ložnice je oddělená od obývacího pro-
storu dveřmi. V obývací části je plně vybavený 
integrovaný kuchyňský kout (lednička, mik-
rovlná trouba), rozkládací pohovka, telefon, 
trezor (k pronájmu), televize se satelitními pro-
gramy, koupelna s WC (vysoušeč vlasů půjčuje 
recepce za poplatek). Balkon nebo terasa je 
vybavena nábytkem s výhledem na moře nebo 
na bazén. Maximální obsazenost – 4 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Za příplatek je možné 

objednat polopenzi formou švédských stolů.
Sport: Za poplatek 2 kurty na squash, tenisový 
kurt, kulečník, stolní tenis, šipky a venkovní 
posilovna. Golfové hřiště Golf Costa Adeje je 
cca 6,5 km od hotelu, hotel zajišťuje možnost 
kurzů potápění.
Obchody: V resortu je menší samoobsluha, 
další obchody, služby a restaurace jsou vzdá-
lené přibližně 200 m.
Pláž: Menší písčitá pláž je 500 m od komplexu, 
vodní park Siam a pláže v letovisku Playa de 
las Americas cca 15 km.
Internetové stránky:
www.tropicalpark.com

Apartmány TROPICAL PARK** (Callao Salvaje)  
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Poloha: Na severu ostrova, 90 km od letiště, 
v klidné zóně letoviska Puerto de la Cruz.
Vybavení objektu: Komplex nabízí v jedné 
devítipatrové budově celkem 186 studií. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce, internetový terminál 
(za poplatek), restaurace s panoramatickým 
výhledem na moře, bar, společenská místnost, 
masáže, sauna, služby prádelny, půjčovna 
aut a kol, venkovní parkoviště. Na sluneční 
terase hotelu je bazén pro dospělé (v zimních 
měsících vyhřívaný) s lehátky a slunečníky, 
na střešní terase je nudistická zóna s krásným 
výhledem na moře a Teide.
Studio: (cca 32 m2) Dvoulůžková ložnice je 

vizuálně oddělena od obývací části. Do vyba-
vení patří integrovaný kuchyňský kout s led-
ničkou (mikrovlnná trouba nebo kávovar 
za poplatek a vratnou zálohu), rozkládací 
pohovka, televize se satelitními programy, 
telefon, trezor (k pronájmu), koupelna s WC 
a vysoušečem vlasů. Balkon nebo terasa 
mají výhled na moře nebo Lago Martiánez. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 60 m2) Tento typ tvoří dvě 
propojená studia, všechno vybavení je zdvo-
jené včetně balkonů. Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti. Maximální obsa-
zenost – 2 dospělé osoby a 3 děti (včetně dětí 
do 2 let).

Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. 
Sport: V komplexu je za poplatek posilovna 
a stolní tenis.
Obchody: Centrum města s obchody, restau-
racemi a bary leží cca 800 m od komplexu.
Pláž: Přibližně 700 m od hotelu se nachází 
Playa Martiánez s černým pískem a přírodní 
bazénový komplex Lago Martiánez.
Internetové stránky:
www.apartamentosbellavista.com

Aparthotel BELLAVISTA MIRADOR*** (Puerto de la Cruz)
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Poloha: V severní části ostrova, 100 km od leti-
ště, v klidné části letoviska Puerto de la Cruz.
Vybavení objektu: V jedné šestipatrové budově 
s tropickou zahradou je celkem 130  pokojů. 
Hostům je k dispozici menší vstupní hala 
s recepcí, 2 výtahy, internetový terminál a mož-
nost Wi-Fi připojení k internetu v prostoru 
recepce (oboje za poplatek), restaurace, bar, 
TV místnost s minikinem pro děti (3 – 12  let). 
Na sluneční terase je částečně krytý bazén 
pro dospělé (v zimních měsících vyhřívaný) 
s jacuzzi, bar, lehátka a slunečníky. Několikrát 
v týdnu je večerní zábava s živou hudbou.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m2) Pokoj má 
ve svém vybavení televizi se satelitním vysí-
láním, telefon, malou ledničku, trezor (k pro-
nájmu), stropní ventilátor, koupelnu s WC 
a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu. 
Recepce na vyžádání zajistí varnou konvici. 
Maximální obsazenost – 3 osoby.
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci, program 
all inclusive zahrnuje plnou penzi, lehké občer-
stvení, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby během dne.
Sport: Nedaleko od hotelu půjčovna kol. 

Obchody: Různé obchody, restaurace a bary 
jsou v centru města vzdáleném cca 1,2 km.
Pláž: Hotel leží cca 2,1 km od pláže a přímoř-
ské promenády, která vede kolem přírodních 
bazénů Lago Martiánez. Hotel zajišťuje bez-
platnou dopravu minibusem k bazénovému 
komlexu Lago Martiánez (kromě neděle).
Internetové stránky:
www.hotel-perlatenerife.com

Hotel PERLA TENERIFE*** (Puerto de la Cruz)  
ALL

INCLUSIVE
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží ost-
rova, 10 km od letiště, v menším středisku El 
Medáno (Granadilla).
Vybavení objektu: Tento pětipatrový hotel 
na první pohled zaujme svou architekturou, 
připomíná loď zakotvenou přímo na pláži 
a „zakusující se“ do vod Atlantiku. Hostům 
je k dispozici celkem 91 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, 2 výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu ve společných prostorech, restau-
race s výhledem na moře, půjčovna aut a kol. 
Na jedné ze 4 hotelových teras jsou lehátka, 
slunečníky a pro hosty přístup do moře. Od 01. 

05. 2014 není v hotelu k dispozici bazén, jeho 
provoz zakazuje zákon o pobřeží.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 16 m²) Pokoj má 
ve svém vybavení telefon, trezor (za poplatek) 
a televizi se satelitními programy, koupelnu 
s WC. Pokoje nemají balkon. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s balkonem a výhledem 
na moře. Maximální kapacita – 3 osoby (včetně 
dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v panoramatické restauraci 
s mezinárodní kuchyní.
Sport: Kite, potápění a windsurfing (oblast je 

proslulá pořádáním národních a mezinárod-
ních závodů ve windsurfingu), stolní tenis.
Obchody: V okolí hotelu se nachází bary, 
restaurace a obchody. Turistické centrum 
zábavy a nočního života ostrova, Playa de las 
Américas, je vzdálené asi 25 km.
Pláž: Hotel se nachází přímo u menší stejno-
jmenné pláže El Medáno s tmavým pískem, cca 
2,5 km od hotelu je větší nudistická pláž Playa 
de la Tejita.
Internetové stránky:
www.medano.es

Hotel MEDANO*** (El Medáno)



62 www.canariatravel.cz

Te
ne

rif
e

Poloha: Na jihu ostrova, 20 km od letiště, 
v klidné zóně Costa del Silencio.
Vybavení objektu: V menších dvoupodlažních 
budovách (na ploše 3,5 ha) hotel nabízí cel-
kem 130 studií a apartmánů. V hlavní budově 
je vstupní hala s recepcí, internetový terminál 
(na mince), možnost Wi-Fi připojení k internetu 
v celém hotelu (za poplatek), restaurace, bar, 
konferenční místnost (max. 120 osob), dětský 
klub Pali (děti 4 – 12 let, pouze během školních 
prázdnin), prádelna, půjčovna automobilů, 
služby lékaře (na vyžádání), parkoviště. V hote-
lové zahradě je bazén pro dospělé (v zimních 
měsících vyhřívaný), dětský bazén, terasa 
s lehátky a slunečníky. Pro děti i dospělé jsou 
připravovány sportovní aktivity během dne, 
zábavné tematické večery, divadlo, tanec nebo 
soutěže.
Studio: (cca 34 m2) Dvoulůžkové studio má 
ve svém vybavení integrovaný kuchyňský 
kout s lednicí, televizi se satelitními programy, 
telefon, placené Wi-Fi připojení k internetu, 

trezorem (k pronájmu), koupelnu s WC, balkon 
nebo terasu. Maximální obsazenost – 2 osoby 
a 1 dítě do 2 let.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 45 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u studia, navíc má 
samostatnou dvoulůžkovou ložnice oddělenou 
od obývací části dveřmi. Minimální obsazenost 
– 2 osoby. Maximální obsazenost – 4 osoby 
a 1 dítě do 2 let.
Apartmán – 2 ložnice: (cca 62 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u studia, navíc má 
2 samostatné ložnice oddělené od obývací 
části dveřmi. Minimální obsazenost – 5 osob. 
Maximální obsazenost – 6 osob a 1 dítě 
do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou 
poskytovány formou švédských stolů v hote-
lové restauraci. Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne 
(do 22.30 hod.).
Sport: Plážový volejbal, pétanque, lukostřelba 

a střelba, stolní tenis, šipky, aerobik, vodní 
aerobik (v rámci animačních programů), v blíz-
kosti hotelu je potápěčské centrum. Golfový 
klub Los Palos je vzdálen cca 6,5 km, Amarilla 
Golf cca 7 km a Golf del Sur cca 6,5 km.
Obchody: V blízkosti hotelu je menší nákupní 
centrum a 1 km od hotelu centrum města 
s různými obchody, bary i restauracemi, větší 
nákupní možnosti jsou v letovisku Playa de las 
Américas (asi 12 km).
Pláž: Malá písečná pláž se světlým pískem je 
vzdálena cca 500 m, pláž s černým hrubým 
pískem a oblázky Playa de las Galletas je vzdá-
lena cca 1,5 km v přístavu Las Galletas. Větší 
písečné pláže na Playa de las Américas a Los 
Cristianos jsou od hotelu vzdálené asi 14 km 
a lze na ně dojet autobusem. Mezi skalnatým 
pobřežím vedou i schody k moři, kde jsou 
vytvořena menší mola se vstupem 
do průzračné vody.
Internetové stránky:
www.palia.es

Hotel PALIA DON PEDRO*** (Costa del Silencio)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 12 km 
od letiště, ve vesničce Las Galletas.
Vybavení objektu: Starší, velmi jednoduše 
zařízené apartmány jsou součástí komplexu 
Ten Bel a nabízí celkem 284 pokojů. Hosté mají 
k dispozici vstupní halu s recepcí, internetový 
terminál (za poplatek), bezplatné Wi-Fi při-
pojení k internetu v prostoru baru u bazénu, 
restauraci, bar, 2 kongresový sály, dětský 
klub (děti 4 – 12 let), půjčovnu kol. V hotelové 
zahradě je bazén pro dospělé se slanou vodou 
(3 678 m2), dětské brouzdaliště, sluneční terasa 
s lehátky, slunečníky a dětské hřiště. Zkušený 
tým animátorů zajišťuje pro děti i dospělé 
denní sportovní a zábavné programy, večerní 
a hudební představení. 
Apartmán – 1 ložnice: (cca 55 m2) Samostatná 
dvoulůžková ložnice je oddělená od obývacího 
prostoru dveřmi. Obývací část má integrovaný 

kuchyňský kout se základním vybavením a led-
ničkou, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, 
možnost Wi-Fi připojení k internetu (za popla-
tek), telefon, trezor (k pronájmu), televizi, pro-
stornou koupelnu s WC a terasu nebo balkon. 
Za příplatek je možné objednat apartmán 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou 
poskytovány formou švédských stolů v hote-
lové restauraci. Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během 
celého dne (do 23.00 hod).
Sport: V komplexu jsou šipky, pétanque, stolní 
tenis, kulečník, vodní pólo, škola potápění 
a klub „Coral Sub“. Golfový klub Los Palos je 
vzdálen cca 6 km, Amarilla Golf cca 8 km a Golf 
del Sur cca 7 km.

Obchody: Přímo vedle komplexu je menší 
obchodní centrum s restauracemi. Centrum 
městečka Las Galletas s obchody, restauracemi 
a bary je vzdáleno cca 100 m. Větší nákupní 
možnosti jsou ve 12 km vzdáleném středisku 
Los Cristianos a Playa de Las Américas.
Pláž: Vedle komplexu se nachází malá pláž se 
světlým pískem, pláž s černým hrubým pís-
kem a oblázky Playa de las Galletas je vzdá-
lena cca 600 m v přístavu Las Galletas. Větší 
písečné pláže na Playa de las Américas a Los 
Cristianos jsou od komplexu vzdálené asi 
13 km a lze k nim dojet autobusem. Mezi skal-
natým pobřežím vedou i schody k moři, kde 
jsou vytvořena menší mola se vstu-
pem do průzračné vody.
Internetové stránky:
www.alboradabc.es

Apartmány ALBORADA BEACH CLUB*** (Las Galletas)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 17 km od letiště, 
v letovisku Los Cristianos.
Vybavení objektu: Tento hotel nabízí v jedné 
15 patrové budově celkem 364 pokojů. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, výtahy, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu a internetový koutek (za poplatek), 
restaurace, 2 bary, dětský klub (děti 5 – 12 let, 
pouze v období prázdnin), tematické centrum 
Flinstones (umělá stěna, dílny, trampolína), 
samoobslužná prádelna (za poplatek), služby 
lékaře, masáže, obchod, parkoviště. V hotelové 
zahradě je bazén pro dospělé, dětský bazén, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dět-
ské hřiště. Hotel připravuje pro děti i dospělé 
denní a večerní animační programy, vystou-
pení s živou hudbou a umělecká představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m²) Pokoj má 

ve svém vybavení telefon, televizí se satelitními 
programy, psací stůl, trezor (k pronájmu), kou-
pelnou s WC, balkon nebo terasu. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Dvoulůžkový pokoj se salónem: (cca 43 m²) 
Základní vybavení má stejné jako dvoulůž-
kový pokoj, je však prostornější a má oddě-
lenou obývací část. Maximální obsazenost 
– 4 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Superior: (cca 36 m²) Základní vyba-
vení je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, 
navíc má centrální klimatizaci a v koupelně 
vysoušeč vlasů. Umístění – 13., 14. a 15. patro. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 

Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 10.00 
do 23.00 hod.).
Sport: Zdarma posilovna, za poplatek tenisový 
kurt, stolní tenis, šipky a minigolf, vodní sporty 
na pláži.
Obchody: Centrum Los Cristianos s obchůdky, 
restauracemi a bary je přibližně 500 m 
od hotelu.
Pláž: Písečná pláž se světlým pískem Playa de 
Los Cristianos se nachází cca 450 m od hotelu, 
Playa de las Vistas cca 900 m.
Internetové stránky:
www.tryphotels.com

Hotel TRYP TENERIFE*** (Los Cristianos)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 30 km 
od letiště, ve vesničce Callao Salvaje. 
Vybavení objektu: Tento komplex nabízí 
v několika dvoupatrových budovách celkem 
219 apartmánů. Hosté mají k dispozici vstupní 
halu s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu v prostoru recepce (omezený příjem), 
internetový terminál (za poplatek), restauraci, 
bar, samoobslužné pračky (za poplatek), služby 
lékaře (na vyžádání za poplatek), půjčovnu aut 
a kol. V zahradě jsou 3 bazény pro dospělé, 
bazén pro děti, sluneční terasy s lehátky a slu-
nečníky. Pro děti i dospělé je připravován 
denní i noční animační program a několikrát 
týdně „Special Night“. Hotel požaduje po pří-
jezdu jako jistinu na poskytované služby (kon-
zumace atd.) číslo kreditní karty nebo finanční 
hotovost 60 €/osoba, která je vrácena při 
úhradě hotelového účtu.

Apartmán – 1 ložnice: (cca 55 m2) Prostorný 
apartmán má samostatnou dvoulůžkovou 
ložnici oddělenou dveřmi. V obývací části je 
kuchyňský kout s ledničkou (toustovač a rych-
lovarná konvice), rozkládací pohovka, televize 
se satelitními programy (za poplatek), telefon 
(za poplatek), placené Wi-Fi připojení k inter-
netu, stropní ventilátor, trezor (k pronájmu), 
koupelna s WC a vysoušečem vlasů. Každý má 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Apartmán Superior: (cca 55 m2) Základní 
vybavení je stejné jako v apartmánu – 1 lož-
nice, navíc je v kuchyňském koutě mikrovlnná 
trouba, balkon má výhled na moře. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Snídaně, obědy 

a večeře jsou formou švédských stolů v hote-
lové restauraci. Program all inclusive zahr-
nuje plnou penzi, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 10.00 
do 23.00 hod.), nezahrnuje lehké občerstvení.
Sport: V komplexu je hřiště na volejbal, stolní 
tenis (zdarma), tenisový kurt, minigolf, squash, 
kulečník, šipky. 
Obchody: Centrum města s obchody, 
restaura cemi a bary se nachází cca 300 m 
od komplexu.
Pláž: Menší pláž s černým pískem je vzdálena 
přibližně 600 m a pláže v letovisku Playa de las 
Américas cca 15 km.
Internetové stránky:
www.blueseahotels.es

Apartmány BLUE SEA CALLAO GARDEN*** (Callao Salvaje)  
ALL

INCLUSIVE
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Poloha: V západní části ostrova, 46 km od leti-
ště, v letovisku Puerto Santiago.
Vybavení objektu: Ve třech spojených tří-
patrových budovách nabízí hotel celkem 142 
pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce, restaurace, 2 bary, spole-
čenská místnost s televizí. Na centrální terase 
se nachází bazén pro dospělé, dětské brou-
zdaliště a sluneční terasa s lehátky. Zkušený 
tým animátorů zajišťuje denní i sportovní 
aktivity pro děti i dospělé. Hotel požaduje při 
příjezdu jako jistinu na poskytované služby 
(konzumace, zapůjčení ručníků atd.) číslo 
kreditní karty, nebo finanční hotovost 50 €, 

která je vrácena při úhradě hotelového účtu.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 28 m2) Pokoj má 
v základním vybavení televizi se satelitními 
programy, placené Wi-Fi připojení k internetu, 
telefon, trezor (k pronájmu), koupelnu s WC. 
Balkon nebo terasa mají výhled na bazén. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 45 m2) Základní vybavení 
je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, navíc 
má menší obývací část s rozkládací pohovkou.
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
a 1 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 

Programu all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: Hřiště na volejbal, tenisový kurt, stolní 
tenis, pétanque.
Obchody: Vedle hotelu je malý obchod 
a restaurace, další obchody, bary a restaurace 
přibližně 500 m od hotelu.
Pláž: Pláž s černým pískem Playa de la Arena 
je vzdálena asi 600 m od hotelu.
Internetové stránky:
www.infinitybluehotels.com

Hotel IBH HOTEL BAHÍA FLAMINGO*** (Puerto Santiago)  
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: V jihozápadní části ostrova, 45 km 
od letiště, v letovisku Puerto Santiago.
Vybavení objektu: V jedné čtyřpatrové 
budově hotel nabízí celkem 372 studií 
a apartmánů (některé uzpůsobeny pro osoby 
tělesně postižené), vstupní hala s recepcí, 
7 výtahů, možnost Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce (30 minut zdarma/den), 
2 restaurace, bar, herna, dětský klub, prá-
delna, služba lékaře, masáže, půjčovna aut 
a kol. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
2 dětské bazény, jacuzzi, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky. Pro děti i dospělé jsou 
připravovány denní a večerní animační pro-
gramy, představení s živou hudbou. Prostory 
hotelu jsou upravené pro zdravotně postižené 
hosty.
Studio: (cca 42 m2) Dvoulůžková ložnice je 
propojena s obývacím pokojem. V obývací 

části je plně vybavený integrovaný kuchyňský 
kout (mikrovlnná trouba, rychlovarná kon-
vice), televize se satelitními programy, tele-
fon, placené Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), koupelna s WC a vysoušečem 
vlasů. Většina studií má balkon. Maximální 
obsazenost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Apartmán – 1 ložnice: (cca 62 m2) Základní 
vybavení je stejné jako ve studiu, je prostor-
nější a má navíc oddělenou dvoulůžkovou 
ložnici. Minimální obsazenost – 2 osoby. 
Maximální obsazenost – 4 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Apartmán – 2 ložnice: Platí v období květen 
– říjen. (cca 75 m2) Základní vybavení je stejné 
jako ve studiu, je prostornější a má navíc 
2 oddělené dvoulůžkové ložnice. Minimální 
obsazenost – 4 osoby. Maximální obsazenost 
– 6 osob (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

v hotelové restauraci formou švédských stolů. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: Kulečník, stolní tenis, tenisový kurt, 
aerobic, lukostřelba.
Obchody: V bezprostřední blízkosti hotelu je 
velké množství obchůdků i restaurací, 500 m 
od komplexu je větší obchodní centrum 
a další nákupní možnosti v centru Puerto 
Santiago.
Pláž: Malá pláž s tmavým pískem se nachází 
cca 200 m od hotelu a pláž s tmavým pískem 
Playa de la Arena je přibližně 2 km.
Internetové stránky:
www.hotelesglobales.com

Aparthotel GLOBALES TAMAIMO TROPICAL*** (Puerto Santiago)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: V severní části ostrova, 100 km 
od letiště, v rušné části turistické zóny Puerto 
de la Cruz.
Vybavení objektu: V jedné 12 patrové budově 
je celkem 225 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtah, možnost Wi-Fi připojení k internetu 
ve společných prostorách a internetový kou-
tek (oboje za poplatek), restaurace, bar, 5 kon-
gresových sálů (až 200 osob), služby prádelny 
a lékaře, kadeřnictví, půjčovna aut a motorek, 
parkoviště. Na terase hotelu je bazén pro 
dospělé, sluneční terasa s lehátky a sluneč-
níky. Hotel připravuje pro své hosty večerní 
animační programy.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 25 m2) Klimatizovaný 

pokoj má ve svém vybavení telefon, placené 
Wi-Fi připojení k internetu, televizi se satelit-
ními programy, minibar (za poplatek), trezor 
(k pronájmu), koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů, balkon nebo terasu. Za příplatek je 
možné objednat Pokoj s bočním výhledem 
na moře nebo Pico del Teide nebo Pokoj 
se 3 vstupy do Lago Martiánez. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Hoteloví hosté mají 10% slevu v italské restau-
raci La Florentina.
Sport: V hotelu jsou šachy a kulečník (za popla-
tek). V okolí tenisové kurty, čtyřkolky nebo 

možnost potápění, golfové hřiště La Rosaleda 
je vzdáleno cca 3,5 km.
Obchody: Menší nákupní centrum je přímo 
naproti hotelu. Větší obchody, bary, restaurace 
a ostatní služby jsou v centru letoviska Puerto 
de la Cruz, vzdáleném cca 300 m (oblíbená 
Plaza del Charco cca 900 m).
Pláž: Přibližně 250 m od hotelu je přírodní pláž 
Playa Martiánez s hrubším tmavým pískem 
a oblázky, pláž s tmavým pískem a pozvolným 
vstupem do moře Playa Jardín cca 
1,8 km.
Internetové stránky:
www.belivehotels.com

Hotel BE LIVE EXPERIENCE OROTAVA**** (Puerto de la Cruz)
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Poloha: V severní části ostrova, 91 km od leti-
ště, v letovisku Puerto de la Cruz.
Vybavení objektu: V jedné budově se třemi 
propojenými křídly hotel nabízí celkem 324 
pokojů (některé uzpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, restaurace, 2 bary, internetový ter-
minál (za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu ve veřejných prostorách, herna 
a televizní místnost, kadeřnictví, prádelna, 
služby lékaře. V hotelové zahradě jsou 2 bazény 
pro dospělé (jeden v zimních měsících vyhří-
vaný), dětský bazén, jacuzzi, sluneční terasy 
s lehátky (zóna i s lehátky „bali“), slunečníky 

a dětské hřiště, v horním patře hotelu je terasa 
pro nudisty. Hotel zajišťuje sportovně zamě-
řený animační program a večerní představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 26 m²) Dvoulůžkový 
pokoj má ve svém vybavení televizi, minibar 
(na vyžádání za příplatek a v závislosti na 
dostupnosti), trezor (na vyžádání za příplatek), 
centrálně řízenou klimatizaci, koupelnu s WC 
a vysoušeč vlasů. Balkon má výhled na bazén, 
zahradu nebo pobřežní promenádu (nelze 
předem specifikovat). Za příplatek lze objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 

švédských stolů v hotelové restauraci. Program 
all inclusive zahrnuje plnou penzi, lehké občer-
stvení, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (od 07.00 do 24.00 hod.).
Sport: Posilovna, víceúčelové hřiště, stolní 
tenis, pétanque, šipky, kuželky.
Pláž: Hotel leží jen 50 metrů od moře u pří-
mořské promenády, která vede kolem přírod-
ních bazénů Lago Martiánez.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 TENERIFE PLAYA**** (Puerto de la Cruz)  
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: V severní části ostrova, 93 km od leti-
ště, v letovisku Puerto de la Cruz. 
Vybavení objektu: V jedné pětipatrové 
budově hotel nabízí celkem 350 pokojů 
(některé uzpůsobeny pro osoby tělesně posti-
žené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, internetový koutek (za poplatek), 
Wi-Fi připojení k internetu v prostoru recepce 
(zdarma denně od 13.00 do 15.00 hod., jinak 
za poplatek), restaurace, 2 bary, pivnice, spo-
lečenská místnost s televizí, dětský klub (děti 
4 – 12 let) s omezeným provozem, kadeřnictví 
a sauna, obchůdky, herna, mini-kino, půjčovna 
aut. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé, dětský bazén, 1 placený vnitřní bazén 
(vyhřívaný s omezeným provozem, 2 jacuzzi, 
sauna), bar u bazénu (otevřen v letních měsí-
cích), sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 

dětské hřiště (děti do 6 let pouze s rodiči). 
Animační tým připravuje pro děti i dospělé 
denní a večerní programy. Hotel a areál (vyjma 
bazénu) má bezbariérový přístup.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 30 m2) Pokoj má 
ve svém vybavení televizi, malou ledničku, 
trezor (k pronájmu), placené Wi-Fi připojení 
k internetu, telefon, centrálně řízenou kli-
matizaci (v letních měsících), koupelnu s WC 
a vysoušeč vlasů, terasu nebo balkon. Za pří-
platek je možné objednat pokoj s výhledem 
na moře (květen – říjen) nebo pokoj s výhle-
dem na bazén (listopad – duben). Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Maximální obsazenost v pokoji s výhledem 
na moře – 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 

švédských stolů v hotelové restauraci. Za pří-
platek je možné objednat program all inclusive, 
který zahrnuje plnou penzi, lehké odpole-
dní občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby. 
Sport: Za poplatek tenis, paddle, pitch&putt 
golf, posilovna, stolní tenis (záloha na spor-
tovní vybavení), squash a minigolf.
Obchody: Menší obchod je přímo v hotelu, 
další nákupní možnosti v bezprostřední blíz-
kosti. Centrum města Puerta de la Cruz s bary, 
restauracemi a obchody je cca 1 km od hotelu.
Pláž: Hotel se nachází cca 150 m od pláže 
s černým lávovým pískem Playa Jardín.
Internetové stránky:
www.conybarhotels.com

Hotel GRAN HOTEL TURQUESA PLAYA**** (Puerto de la Cruz)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na severním pobřeží ostrova, 90 km 
od letiště, v turistické zóně Puerto de la Cruz.
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 252 
pokojů, rozdělených do 9 třípatrových budov, 
obklopen subtropickou zahradou o rozloze 
25 000 m2. Nabízí prostornou vstupní halu 
s recepcí, 4 výtahy, internetový terminál a Wi-Fi 
připojení k internetu (oboje za poplatek), 
2 restaurace, 2 bary, butiky, 2 kongresové sály 
(až 500 osob), prádelnu, půjčovnu aut, parkovi-
ště. V hotelové zahradě je bazén pro dospělé 
s oddělenou částí pro děti (v zimních měsících 
vyhřívaný), sluneční terasa s lehátky a sluneč-
níky. Hotel zajišťuje denní i večerní animační 
programy, živou hudbu i různá představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 30 m2) Klimatizovaný 
pokoj má televizi se satelitními programy, 

telefon, trezor (k pronájmu), minibar (na vyžá-
dání), placené Wi-Fi připojení k internetu, 
malou ledničku, psací stůl, prostornou kou-
pelnu s WC a vysoušečem vlasů. Balkon nebo 
terasa (4 m2) má výhled do zahrady nebo 
na bazén. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby nebo 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Pokoj Superior: Platí v období květen – říjen.
(cca 48 m2) Základní vybavení je stejné jako 
u dvoulůžkového pokoje, navíc je ložnice oddě-
lena od obývací části dveřmi. Maximální obsa-
zenost – 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Jednolůžkový pokoj (cca 25 m2) Shodně vyba-
ven jako standardní pokoj, ale je menší.
Stravování: Snídaně i večeře jsou v hote-
lové restauraci formou švédských stolů (2× 

týdně tematická večeře), Potraviny a speciální 
pokrmy pro bezlepkovou dietu je nutné objed-
nat při rezervaci.
Sport: Stolní tenis a kulečník. Hotel zajišťuje 
rezervace green fee. Nejbližší golfové hřiště La 
Rosaleda je cca 5 km od hotelu.
Obchody: V okolí hotelu jsou různé obchody, 
bary i velké nákupní centrum Al Campo – La 
Villa, k obchodnímu centru Martiánez jezdí 6× 
týdně hotelový autobus (zdarma).
Pláž: Pláž s černým pískem Playa Jardín je 
od hotelu vzdálena přibližně 1,2 km, přírodní 
bazény Lago Martiánez asi 2 km.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel SOL PARQUE SAN ANTONIO**** (Puerto de la Cruz)
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Poloha: Ve východní části ostrova, 43 km 
od letiště, v městečku Las Caletillas.
Vybavení objektu: Jednoduše zařízený hotel 
má 7 pater a 423 pokojů. Hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí, výtahy, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v celém hotelu, 
2 restaurace, 3 bary, dětský klub, malá zase-
dací místnost, obchod, butik, prádelna, kadeř-
nictví a kosmetický salon, sauna a masáže. 
V přilehlé zahradě je bazén pro dospělé (v zim-
ních měsících vyhřívaný) s oddělenou částí pro 
děti, 2 jacuzzi, sluneční terasa s lehátky, bar, 
dětské hřiště. Hotel pořádá zábavné animační 
programy, večerní představení, 2× v týdnu 
diskotéku.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 21 m2) Účelně zaří-
zený klimatizovaný pokoj, má ve svém vyba-
vení televizi se satelitními programy telefon, 

bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), koupelnu s WC, vanou, velkým 
zrcadlem a vysoušečem vlasů, balkon nebo 
terasu. Maximální obsazenost – 3 osoby 
a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Premium: (cca 28 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, 
je prostornější a navíc má plazmovou televizi, 
při příjezdu minerální vodu na pokoji, minibar, 
kávovar, rychlovarnou konvici, balkon s boč-
ním výhledem na moře. Maximální obsazenost 
– 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů. Program all inclusive 
nabízí plnou penzi, lehké občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje po celý den.
Sport: Za poplatek (v rámci all inclusive 
zdarma) tenisový kurt, squash, stolní tenis, 

šipky, minigolf, posilovna, kulečník a paddle. 
V hotelu je škola potápění.
Obchody: Malý obchod je přímo v hotelu, 
větší nákupní možnosti v centru Las Caletillas. 
Do městečka La Candelaria (cca 3 km) nebo 
do hlavního města Santa Cruz (cca 14 km) jezdí 
městský autobus.
Pláž: Asi 300 m od hotelu se nachází menší 
pláž s černým pískem, další menší kamenité 
pláže s černým pískem jsou v sousedním 
městečku La Candelaria (cca 3 km) a k nej-
hezčí pláži ostrova Las Teresitas se světlým 
pískem ze Sahary je možné dojet autobusem 
(asi 20 km).
Internetové stránky:
www.hoteles-catalonia.com

Hotel CATALONIA PUNTA DEL REY**** (Las Caletillas)  
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: Na jižním pobřeží, 19 km od letiště, 
v největším letovisku Playa de las Américas. 
Vybavení objektu: Tento devítipatrový hotel 
v krásné subtropické zahradě nabízí celkem 
519 pokojů. Hostům je k dispozici prostorná 
recepce, 4 výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu v prostorách recepce, internetový 
koutek (za poplatek), několik barů a restaurací, 
dětský klub Daisy (děti 4 – 11 let, jen o prázd-
ninách a při min. 4 dětech), malý obchod, 
kadeřnictví, služby prádelny, bezplatné parko-
viště (nehlídané, omezená kapacita). V hote-
lové zahradě jsou 2 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
sluneční terasa s lehátky, slunečníky a dět-
ské hřiště. Pro hosty jsou připravovány denní 

i večerní animační programy, profesionální 
vystoupení, představení s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 19 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení telefon, televizi 
se satelitními programy, placené Wi-Fi připo-
jení k internetu, trezor (k pronájmu), minibar 
(na vyžádání za příplatek), koupelnu s WC 
a vysoušečem vlasů. Balkon nebo terasa má 
výhled do města, za příplatek je možné objed-
nat výhled na moře nebo na bazén. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Programu all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během celého dne.

Sport: V hotelu jsou 4 tenisové kurty, kulečník, 
šipky, víceúčelové hřiště, stolní tenis a zdarma 
malá posilovna.
Obchody: Přímo v hotelu je obchod se suve-
nýry, v blízkosti velké množství různých 
obchodů, barů a restaurací.
Pláž: Hotel má přímý vstup na plážovou 
promenádu, u malé tmavé pláže. Asi 500 m 
od hotelu je tmavá písečná pláž Playa Troya, 
větší pláž Playa del Camisón se světlým pískem 
je vzdálena cca 1 km a pláž se světlešedým pís-
kem Playa de las Vistas cca 1,5 km.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 LAS PALMERAS**** (Playa de las Américas)  
ALL

INCLUSIVE  



74 www.canariatravel.cz

Te
ne

rif
e

Poloha: V jižní části ostrova, 19 km od letiště, 
v rušnější části Playa de las Américas. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí v jedné třípa-
trové budově celkem 308 pokojů. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, internetový 
koutek a Wi-Fi připojení k internetu v hotelové 
hale (oboje za poplatek), restaurace, piano bar, 
4 konferenční sály, dětský klub (děti 4 – 12 let), 
hlídání dětí (na objednání za příplatek), služby 
lékaře, prádelna, sauna, masáže a kadeřnictví, 
placené garážové stání. V zahradě jsou 2 velké 
bazény (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, sluneční terasy s lehátky a slu-
nečníky, bar u bazénu. Hosté (starší 16 let) 
mohou využít služby SPA centra (1 200 m2), 
které nabízí individuální programy dle přání 
a potřeb zákazníka (masážní okruh, léčebné 
a kosmetické procedury, masáže, zábaly atd.). 

Animační tým připravuje sportovní i zábavné 
akce během dne, večerní programy a vystou-
pení s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 30 m2) Moderně 
zařízený pokoj má ve vybavení LCD televizi se 
satelitními programy, telefon, ledničku nebo 
minibar (za poplatek), placené Wi-Fi připojení 
k internetu, trezor (k pronájmu), vybavenou 
koupelnu s vanou, WC a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 36 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj. Umístění 
– přízemí s přímým vstupem na zahradu. 
Minimální i maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Club Alexandre: (cca 30 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, 

navíc jsou v koupelně župany a pantofle a kli-
enti mají denně zdarma vstup do SPA. Balkon 
má výhled na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v klimatizované hotelové 
restauraci.
Sport: V hotelu je plně vybavená posilovna 
a herna s kulečníkem, nejbližší golfové hřiště 
je cca 1 km od hotelu, vodní sporty na pláži.
Obchody: V okolí jsou různé obchody i restau-
race, větší nákupní možnosti v centru letoviska 
Playa de las Américas (cca 500 m).
Pláž: Moře je od hotelu necelých 300 m, nej-
bližší pláž s tmavým pískem Playa 
Troya asi 500 m.
Internetové stránky: 
www.alexandrehotels.com

Hotel GALA**** (Playa de las Américas)   
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Tenerife

Poloha: Na jižním pobřeží, 20 km od letiště, 
v centru letoviska Playa de las Américas.
Vybavení objektu: Tento rodinný hotel nabízí 
v jedné členité sedmipatrové budově celkem 
354 pokojů. Hostům je k dispozici prostorná 
vstupní hala s recepcí, výtahy, internetový 
terminál (za poplatek), bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu v celém hotelu, 2 restaurace, 
2 bary (v letní sezóně pouze jeden), televizní 
a společenská místnost, konferenční sál Teide 
(až 100 osob), služby prádelny, půjčovna aut 
a kol, placené parkoviště. V hotelové zahradě 
je bazén pro dospělé (v zimních měsících 
vyhřívaný) s oddělenou částí pro děti, slu-
neční terasa s lehátky a slunečníky, dětský 
Magic Park (děti 4 – 12 let). Hosté (starší 16 
let) mohou využít k relaxaci i služeb SPA 
a Wellnes centra Natural (cirkulační bazén, 
sauna, jacuzzi, masáže, kosmetika, kadeřnictví 
atd.). Hotel připravuje denní a večerní ani-
mační programy pro děti i dospělé.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 27 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve vybavení televizi se satelitními 
programy, telefon, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, ledničku (na vyžádání za popla-
tek), trezor (k pronájmu), koupelnu s WC, 

vanou a vysoušečem vlasů. Balkon nebo 
terasa mají výhled do zahrady, některé čás-
tečný boční výhled na moře. Umístění – v niž-
ších patrech hotelu. Maximální obsazenost 
– 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 37 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je prostor-
nější, dvoulůžková ložnice je oddělena od obý-
vací části dveřmi a navíc má druhou televizi. 
Umístění – v zadní části hotelu. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 40 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je větší a dvou-
lůžková ložnice je oddělena od obývací části 
dveřmi. Navíc má druhou televizi, minibar 
(za poplatek), kávovar Nespresso, v koupelně 
župany, pantofle a vstup do Spa. Umístění 
– v přední části hotelu, balkon s výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Club Alexandre: (cca 27 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, 
ve vybavení navíc minibar (za poplatek), kávo-
var Nespresso, v koupelně župany a pantofle, 
uvítací láhev minerální vody a vstup do SPA. 

Umístění – od 4. patra výš, balkon s výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci s nabíd-
kou mezinárodní i regionální kuchyně, vegeta-
riánské a dětské menu na vyžádání. Program 
all inclusive zahrnuje plnou penzi (obědy for-
mou menu), lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby v průběhu 
celého dne (do 23.30 hod.).
Sport: V hotelu je posilovna (zdarma), stolní 
tenis, tenisový kurt, minigolf, paddle, kulečník. 
Na pláži nabídka vodních sportů.
Obchody: Menší obchod je přímo v hotelu, 
vedle hotelu u plážové promenády se 
nachází větší množství dalších obchodů, barů 
a restaurací, asi 300 m od hotelu je autobu-
sová zastávka a obchodní centrum.
Pláž: Hotel se nachází cca 50 m od pláže 
Troya, oddělen pouze plážovou promenádou.
Internetové stránky:
www.hoteltroyatenerife.com

Hotel TROYA**** (Playa de las Américas)  
ALL

INCLUSIVE   

SPA
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Poloha: Na jihu ostrova, 19 km od letiště, 
přímo u plážové promenády největšího turis-
tického letoviska Playa de las Américas. Vhodný 
pro milovníky společenského a nočního života.
Vybavení objektu: Jednoduše zařízený hotel 
je tvořen dvěma jedenáctipatrovými budovami, 
ve kterých je celkem 522 pokojů. K dispozici 
je vstupní hala s recepcí, výtahy, internetový 
terminál a Wi-Fi připojení k internetu v prosto-
rách recepce (oboje za poplatek), restaurace, 
3 bary, jazz klub, konferenční sál, malý obchod, 
společenská místnost, televizní místnost, dět-
ský klub (děti 5 – 12 let, od května do října při 
min. 10 dětech), masáže a kadeřnictví, parko-
viště. V zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětský 

bazén a sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 
dětské hřiště. Několikrát v týdnu je připravo-
ván denní nebo večerní animační program.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 25 m2) Jednoduše, 
ale účelně zařízený pokoj má telefon, televizi se 
satelitními programy, balkon, trezor (k proná-
jmu), klimatizaci, ledničku, psací stůl, koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů. Některé pokoje mají 
kuchyňský kout. Dle dostupnosti hotel nabízí 
po příjezdu možnost pokoje s přímým výhle-
dem na moře (za poplatek na recepci hotelu). 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci, v pří-
padě zájmu je možné objednat program all 

inclusive, který nabízí plnou penzi včetně 
dopoledního i odpoledního lehkého občerst-
vení, nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby po celý den.
Sport: V hotelu je stolní tenis, malá posilovna, 
malé fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, teni-
sový kurt (za poplatek). Golfové hřiště Las 
Américas je vzdáleno 1 km, Golf Costa Adeje 
cca 10 km a Golf del Sur 15 km.
Obchody: Nákupní centrum je vzdáleno 
od hotelu pouhých 200 m.
Pláž: Přibližně 200 m po plážové 
promenádě je menší tmavá pláž 
Playa Troya.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel SOL TENERIFE**** (Playa de las Américas)
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 20 km 
od letiště, v letovisku Playa de las Américas.
Vybavení objektu: Hotel rodinného typu 
nabízí v jedné desetipatrové budově celkem 
226 pokojů. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, výtah, internetový terminál 
(za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu v prostoru recepce, restaurace, 2 bary, 
3 konferenční sály (až 570 osob), dětský klub 
(děti 4 – 7 let), kadeřnictví, prádelna, několik 
menších obchůdků, kryté parkoviště (za popla-
tek). Na sluneční terase jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, lehátka a slunečníky. Hosté 
(starší 16 let) mohou využít nabídku služeb 
relaxačního centra SPA (2 sauny, jacuzzi, 
turecké lázně, dešťové sprchy, za poplatek 
masáže, aromaterapie atd.) kam mají klienti 
1× vstup zdarma (pouze první nebo druhý den 
po příjezdu). Během dne je připravován ani-
mační program pro děti i dospělé. Hotel má 
bezbariérový přístup.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m²) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, placené Wi-Fi připo-
jení k internetu, minibar, trezor (k pronájmu), 
koupelnu s WC, vanou a vysoušečem vlasů. 
Téměř všechny pokoje mají balkon nebo 
terasu. Za příplatek je možné objednat pokoj 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 33 m²) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je však 
prostornější. Ložnici je oddělena od obývací 
části dveřmi, v koupelně hydromasážní vana. 
Minimální obsazenost – 2 osoby. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Pokoj Club: (cca 21 m²) Základní vybavení je 
stejné jako u dvoulůžkového pokoje. Navíc má 
ledničku s nápoji, kávovar,  v koupelně župany 
a pantofle, pozdní check-out (dle dostupnosti), 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu ve VIP 
Lounge, exkluzivní místa v restauraci, balkon 

s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
2 osoby (starší 18 let).
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby během dne 
(do 23.00  hod.).
Sport: Zdarma posilovna, stolní tenis a squash 
(vratná záloha), kulečník (na mince). Na pláži 
možnost vodních sportů, golfové hřiště Golf 
Costa Adeje je vzdáleno cca 7 km.
Obchody: V bezprostřední blízkosti hotelu se 
nachází velké množství obchodů, restaurací 
a barů.
Pláž: Hotel leží přibližně 100 m od pláže Playa 
de la Pinta a cca 300 m od pláže s jemným tma-
vým pískem Playa de Faňabé, kterou lemuje 
několik km dlouhá promenáda. 
Internetové stránky:
www.belivehotels.com

Hotel BE LIVE EXPERIENCE LA NIŇA**** (Playa de las Américas)  
ALL

INCLUSIVE  

SPA
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 21 km 
od letiště, v klidnější části letoviska Costa 
Adeje.
Vybavení objektu: Tento klimatizovaný deví-
tipatrový hotel nabízí celkem 513 pokojů 
(5 uzpůsobených pro osoby tělesně posti-
žené) a suite. Hostům je k dispozici prostorná 
recepce, 5 výtahů, internetový koutek a Wi-Fi 
připojení k internetu ve společných prostorech 
(oboje za poplatek), restaurace a bary, spole-
čenská místnost s televizí, kongresový sál (až 
100 osob), dětské kluby Mini (děti 4 – 12 let) 
a Maxi (děti 8 – 12 let), služby prádelny, lékaře 
a hlídání dětí (vše na vyžádání za poplatek), 
kadeřnictví, sauna, obchůdky, placené parko-
viště atd. V rozlehlé zahradě jsou 2 bazény 
pro dospělé (jeden v zimních měsících vyhří-
vaný), dětský bazén, sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky, dětské hřiště, na střeše hotelu 
sluneční terasa „La Romantica“ (pouze pro 
dospělé). Hotel pořádá animační programy, 
profesionální představení nebo vystoupení 
s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 31 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se 

satelitními programy, telefon (za poplatek), 
placené Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), minibar (na vyžádání za přípla-
tek), rozkládací křeslo, kompletně vybavenou 
koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, balkon 
nebo terasu. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Jednolůžkový pokoj: (cca 31 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj. 
Umístění – přízemí hotelu, pod úrovní zahrady, 
bez výhledu.
Rodinný pokoj: (cca 41 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je prostor-
nější a má navíc rozkládací pohovku. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 45 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je však větší 
a navíc má dvoulůžkovou ložnici propojenou 
s obývacím prostorem. Balkon nebo terasa 
mají výhled na moře (boční nebo přímý). 
Umístění – 2. a 3 patro u přímořské prome-
nády. Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 62 m2) Základní vybavení má stejné 

jako dvoulůžkový pokoj, je větší a dvoulůž-
ková ložnice je oddělena od obývací části 
dveřmi. Za příplatek je možné objednat Suite 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dítěte 
do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: V hotelu je víceúčelové hřiště (volejbal, 
malá kopaná, košíková atd.) a kulečník, v rámci 
sportovních programů pétanque, lukostřelba, 
střelba, šipky a stolní tenis.
Obchody: Několik obchůdků je přímo v hotelu. 
Na přímořské promenádě, která vede těsně 
pod hotelem, jsou různé obchody, restaurace 
a menší nákupní centrum.
Pláž: Hotel má spodní východ na plážovou 
promenádu a pláž s tmavším pískem Playa de 
Faňabé.
Internetové stránky:
www.princess-hotels.com

Hotel GUAYARMINA PRINCESS**** (Costa Adeje)  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova 20 km 
od letiště, v rekreační oblasti Costa Adeje.
Vybavení objektu: V několika budovách pro-
pojených terasami hotel nabízí celkem 563 
pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 9 výtahů (z toho 2 panoramatické), 
internetový koutek (za poplatek) a bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v lobby, restaurace, 
2 bary, společenská místnost s televizí, 2 kon-
ferenční místnosti (až 500 osob), dětský klub 
(děti 4 – 12 let), prádelna, služby lékaře, menší 
obchod, půjčovna aut, parkování v garáži 
(za poplatek). V tropické zahradě jsou teraso-
vitě rozmístěny 4 bazény pro dospělé (jeden 
celoročně vyhřívaný) propojené vodopádem, 
2 oddělená dětská brouzdaliště, sluneční 
terasy s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. 
Hosté mohou využít služby Beauty & Sport 
centra (kadeřnictví, sauna, masáže). Pro děti 
i dospělé jsou připravovány sportovní a ani-
mační programy, několikrát týdně večerní 

vystoupení s živou hudbou, zábavné programy 
nebo diskotéka.
Pokoj Superior: (cca 14 až 18 m2) Klima-
tizovaný dvoulůžkový pokoj má ve svém vyba-
vení televizi se satelitními programy, telefon, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), minibar, koupelnu s WC, vanou 
a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu. 
Za příplatek je možné objednat pokoj Superior 
s výhledem na bazén. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 18 až 20 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u pokoje Superior, navíc 
má rozkládací pohovku. Za příplatek je možné 
objednat Rodinný pokoj s výhledem na bazén. 
Minimální i maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 

nápoje místní výroby během dne (od 09.00 
do 24.00 hod.).
Sport: Zdarma posilovna, víceúčelové spor-
tovní hřiště a sportovní aktivity v rámci ani-
mačních programů, kulečník (na mince), 
za poplatek stolní tenis, tenisové kurty s umě-
lým povrchem a nočním osvětlením (v rámci 
all inclusive zdarma).
Obchody: Obchody, bary a restaurace jsou asi 
100 m od hotelu, cca 500 m od hotelu na plá-
žové promenádě se nachází velké obchodní 
centrum s mnoha obchody, restauracemi 
a bary. Větší nákupní možnosti jsou v cca 2 km 
vzdáleném centru největšího turistického leto-
viska Playa de las Américas.
Pláž: Písečná pláž s tmavým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře Playa Faňabé se 
nachází přibližně 500 m od hotelu.
Internetové stránky: 
www.besthotels.es

Hotel BEST JACARANDA**** (Costa Adeje)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jihu ostrova, 20 km od letiště, 
v letovisku Costa Adeje. 
Vybavení objektu: Hotel byl postaven v klidné 
vilové čtvrti ve stylu kanárské architektury, 
má celkem 384 apartmánů, bungalovů a vil 
(některé uzpůsobeny pro osoby tělesně posti-
žené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu ve společných prostorech, internetová 
kavárna, výtahy, 4 bary, restaurace, dětský 
klub (děti 3 – 12 let), hlídání dětí, kadeřnictví, 
malý obchod. Uprostřed objektu se nachází 
bazén pro dospělé s přístupovou rampou pro 
tělesně postižené, dětský bazén se skluzavkou 
(oba v zimních měsících vyhřívané), lehátka 
a slunečníky. Hosté mohou využít i nabídku 
služeb hotelového Wellness centra (masáže, 
léčebné procedury atd.). Hotel připravuje 
denní i večerní animační programy.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 40 m2) Klima-
tizovaná dvoulůžková ložnice je oddělena 
od obývací části dveřmi. Do vybavení patří 

integrovaný kuchyňský kout s ledničkou, tele-
fon, trezor (k pronájmu), televize se satelitními 
programy, koupelna s WC a vysoušeč vlasů, 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Bungalov: (cca 45 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u apartmánu – 1 ložnice, je o něco 
větší a navíc má terasu s malou zahrádkou. 
Minimální obsazenost – 2 osoby. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Vila – 1 ložnice: (cca 73 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u apartmánu – 1 ložnice. Vila 
je dvoupodlažní, v prvním patře se nachází 
dvoulůžková ložnice, koupelna s hydromasážní 
vanou, v přízemí obývací pokoj s integrova-
ným kuchyňským koutem, WC, samostatná 
zahrádka s jacuzzi. Minimální obsazenost – 
2 osoby. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Vila – 2 ložnice: (cca 95 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u apartmánu – 1 ložnice. Vila 

je dvoupodlažní a má 2 dvoulůžkové ložnice, 
2 koupelny, samostatnou zahrádku s jacuzzi. 
Minimální obsazenost – 4 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 4 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Programu all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby během celého dne 
(od 09.00 do 24.00 hod.).
Sport: Za poplatek tenisový kurt (u programu 
all inclusive v ceně), zdarma posilovna a stolní 
tenis, kulečník na mince.
Obchody: V blízkosti hotelu se nachází řada 
obchodních center a restaurací.
Pláž: Přibližně 600 m od hotelu leží pláž s tma-
vým pískem Playa de Faňabé a cca 1 km pláž 
se světlým pískem Playa del Duque.
Internetové stránky:
www.gfhoteles.com

Hotel ISABEL**** (Costa Adeje)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 20 km od letiště, 
v rekreační oblasti Costa Adeje. 
Vybavení objektu: Hotel v několika kaskádo-
vitě umístěných budovách nabízí 300 pokojů 
a junior suite. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, výtahy, internetový koutek 
(za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu ve veřejných prostorách, restaurace, 
2 bary, 4 konferenční sály (až 450 osob), dět-
ský klub (děti 5 – 12 let), prádelna, kadeřnic-
tví, kosmetický salón, služby lékaře, obchod 
se sportovním zaměřením, malé obchůdky se 
suvenýry. V prostorné zahradě jsou 2 bazény 
pro dospělé (jeden v zimních měsících vyhří-
vaný), dětský bazén, sluneční terasy s lehátky 
a slunečníky, dětské hřiště. Hotel pořádá spor-
tovní programy Energy for life během dne, 
večerní aktivity a představení s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 38 m²) Klimatizovaný 
prostorný a útulně zařízený pokoj má ve svém 
vybavení stylový dřevěný nábytek, tele-
vizi se satelitními programy, telefon, trezor 

(zdarma), minibar (na objednání), koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon s výhledem 
do vnitrozemí nebo do zahrady. Za příplatek 
je možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Pokoj The Level: Pouze pro osoby starší 16 
let. (cca 38 m2) Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj, navíc však nabízí 
luxusní služby a vybavení: po příjezdu uvítací 
balíček, kávovar Nespresso, láhev vody před 
spaním, v The Level Louge čaj, káva, alkoho-
lické a nealkoholické nápoje, možnost privátní 
snídaně v The Level Lounge, k dispozici exklu-
zivní bazén, přednostní rezervace v restau-
racích a Wellness centru, pozdní check-out 
(dle dostupnosti). Balkon nebo terasa mají 
výhled na moře nebo přímý vstup z pokoje 
k privátnímu bazénu. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby.
Junior Suite: (cca 45 m²) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, navíc je ložnice 

částečně oddělena stěnou. Balkon nebo terasa 
mají výhled na moře. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení a nealkoholické i alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: V hotelu jsou 2 kurty na squash 
(na zálohu), stolní tenis. Golfové hřiště Golf 
Costa Adeje je vzdálené cca 5 km, na pláži 
Faňabé nabídka vodních sportů.
Obchody: V hotelu je několik malých obchodů, 
větší nákupní možnosti se nachází u několika 
km dlouhé pobřežní promenády a obchodní 
centrum Del Duque s luxusním zbožím cca 
500 m od hotelu.
Pláž: Krásná pláž se světlým pískem Playa del 
Duque je cca 900 m od hotelu, hotel zajišťuje 
pro své hosty 3× denně bezplatný 
hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel MELIÁ JARDINES DEL TEIDE**** (Costa Adeje)  
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 22 km 
od letiště v klidné části letoviska Costa Adeje.
Vybavení objektu: Tento čtyřpatrový hotel má 
celkem 467 pokojů rozložených do několika 
propojených budov. Hosté mají k dispozici vel-
kou vstupní halu s recepcí, výtahy, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v celém hotelu, 
internetový koutek, 4 restaurace, 2 bary, noční 
klub, 4 konferenční sály (až 300 osob), dětský 
klub Daisy (děti 4 – 10 let), obchůdky, prá-
delnu, parkoviště a garáž. V hotelové zahradě 
jsou 3 bazény pro dospělé (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), dětský bazén, jacuzzi, 
sluneční terasy s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Hosté mohou využít i nabídku služeb 
Wellness centrum Despacio (vyhřívaný krytý 
bazén, vířivka, sauna, turecké lázně, kadeřnic-
tví atd.). Tým animátorů připravuje celodenní 
animační programy. 
Dvoulůžkový pokoj: (cca 29 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, telefon, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, minibar (za poplatek), 
trezor (k pronájmu), koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů, balkon nebo terasu. Za přípla-
tek je možné objednat boční výhled na moře 
nebo bazén. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).

Pokoj Privilege: (cca 29 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj. Navíc exklu-
sivní služby a vybavení: kávovar Nespresso, 
zdarma trezor, denní tisk, základna pro iPod, 
iPhone a MP3 s budíkem, snídaně a večeře à 
la carte v restauraci La Tosca (nutná rezervace 
předem, dle dostupnosti), volný vstup do kry-
tého bazénu se speciální slevou na masáže, 
terasa Chill-out s výhledem na moře a s lehátky 
„bali“, zdarma žehlení prádla, pozdní check-out 
(dle dostupnosti). Balkon s bočním výhledem 
na moře nebo bazén. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 33 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, ale je pro-
stornější. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 66 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je hodně pro-
storný a disponuje také větší terasou, která 
má výhled na bazén nebo na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Pokoj Superior s výhledem na bazén: (cca 
28 m2) Základní vybavení má stejné jako dvou-
lůžkový pokoj, navíc zařízení na přípravu kávy 
a čaje, župany, pantofle, balkon s výhledem 

na bazén. Umístění – ve vyšším patře hotelu. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restau-
raci El Jable. Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne 
(do 24.00 hod.).
Sport: Zdarma stolní tenis, minigolf, pétanque 
a posilovna (ve Wellness centru), za poplatek 
tenisové kurty, kulečník na mince. V blízkosti 
hotelu se nachází golfová hřiště Golf Costa 
Adeje (cca 3 km) a Golf Las Américas (cca 
6,5  km).
Obchody: Několik obchůdků a restaurací 
je v těsné blízkosti hotelu, větší obchodní 
a zábavní centra přibližně 2 km od hotelu.
Pláž: Přímo u hotelu je malá částečně kame-
nitá pláž Playa la Enramada, světlá písečná 
pláž Playa del Duque je vzdálena cca 1,2 km. 
Do letoviska Playa de las Américas vozí hosty 
bezplatně hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 COSTA ADEJE PALACE**** (Costa Adeje)  
ALL

INCLUSIVE   

SPA
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Poloha: Na jihozápadním pobřeží, 30 km 
od letiště, ve vesničce Playa Paraiso. 
Vybavení objektu: Tento moderní komplex 
má 9 pater a celkem 500 pokojů (některé 
uzpůsobeny pro osoby tělesně postižené), 
které jsou rozděleny do hlavní budovy a vilek. 
Hotel nabízí prostornou vstupní halu s recepcí, 
výtahy, internetový terminál a možnost Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce (obojí 
za poplatek), 2 restaurace, 3 bary, kongresový 
sál, dětský klub Riu Land (děti 4 – 7 let a 8 – 12 
let), malý obchod, kadeřnictví, kosmetický salon, 
půjčovnu aut a parkoviště. V tropické zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), jacuzzi, dětský bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Zkušený 
tým animátorů připravuje celodenní i večerní 
programy pro děti i dospělé, večerní předsta-
vení s živou hudbou nebo zábavný program.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 40 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení telefon, televizi se 
satelitními programy, placené Wi-Fi připojení 
na internet, malou ledničku, trezor (zdarma), 
koupelnu s WC, sprchou a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 
2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 75 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u dvoulůžkového pokoje, je však 
prostornější a má navíc samostatnou dvou-
lůžkovou ložnici, oddělený obývací pokoj, 
koupelnu s vanou a sprchovým koutem. Za pří-
platek je možné objednat pokoj s výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive nabízí sní-
daně, obědy i večeře formou švédských stolů 
v hotelové restauraci, lehké občerstvení, neal-
koholické i alkoholické nápoje místní výroby 
během dne (do 24.00 hod.).

Sport: V hotelu je stolní tenis, teni-
sový kurt (záloha na vybavení), víceúče-
lové sportovní hřiště s umělou trávou 
(volejbal, nohejbal, fotbal), aerobik, kulečník 
a malá posilovna, 18 jamkové golfové hři-
ště Golf Costa Adeje je vzdáleno cca 6 km.
Obchody: V hotelu jsou malé obchůdky, další 
obchody a restaurace v centru vesničky Playa 
Paraiso (cca 500 m). Větší nákupní možnosti 
v letovisku Playa de las Americas cca 10 km 
od hotelu.
Pláž: Hotel leží přímo na pobřeží, na pláže 
v letovisku Playa de las Américas (cca 10 km) 
vozí hosty zdarma hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.riu.com

Clubhotel RIU BUENA VISTA**** (Playa Paraíso)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: V západní části ostrova, 45 km od leti-
ště, v letovisku Puerto Santiago.
Vybavení objektu: V několika budovách posta-
vených v kreolském stylu (na ploše 21 000 m2) 
je celkem 312 moderních apartmánů (některé 
uzpůsobeny pro osoby tělesně postižené). 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, internetový terminál (za poplatek) 
a bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu, 2 restaurace a 2 bary, dětský klub Mini 
(děti 4 – 12 let), služby lékaře, pronájem aut. 
V hotelové zahradě jsou 3 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný) a dětský 
bazén, jacuzzi, sluneční terasy s lehátky, slu-
nečníky a dětské hřiště. Hosté mohou využít 

i nabídku wellness centra (sauna, kosmetický 
salon, masáže). Několikrát v týdnu je připravo-
ván animační program.
Apartmán Superior: (cca 38 m2) Samostatná 
dvoulůžková ložnice je oddělena od obývacího 
prostoru dveřmi. V obývací části je integro-
vaný kuchyňský kout se základním vybavením 
a ledničkou, pohovka, telefon, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, trezor (k pronájmu), 
televize se satelitními programy, koupelna 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon s výhle-
dem na bazén, do zahrady nebo na moře. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

připravovány formou švédských stolů v hlavní 
hotelové restauraci. Program all inclusive 
zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby 
během dne (do 23.00 hod.).
Sport: Tenisový kurt (v rámci all inclusive 
1 hodina zdarma/den), stolní tenis, posilovna.
Obchody: Menší obchod je cca 50 m od hotelu. 
Další obchůdky a restaurace se nachází u pláže 
Playa la Arena asi 650 m od hotelu.
Pláž: Přibližně 700 m od komplexu 
je pláž s černým lávovým pískem 
Playa la Arena.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Aparthotel BARCELÓ VARADERO**** (Puerto Santiago)  
ALL

INCLUSIVE    
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Poloha: Na západním pobřeží, 46 km od leti-
ště, v letovisku Puerto Santiago. 
Vybavení objektu: Tento šestipatrový hotel 
je po částečné renovaci a nabízí celkem 432 
pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 8 výtahů (4 panoramatické), inter-
netový koutek (za poplatek), bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu v hale, několik barů, 
sport bar, 1 restaurace, kongresové sály (až 
453 osob), dětský klub (děti 4 – 12 let), herna 
pro starší děti, malý obchod, televizní místnost, 
prádelna, kadeřnictví. V hotelové zahradě jsou 
2 bazény pro dospělé (jeden v zimních měsí-
cích vyhřívaný), dětský bazén s toboganem, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Hotel zajišťuje různé animační programy.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 32 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, ledničku, trezor (k pronájmu), kou-
pelnu s WC, vanou a vysoušečem vlasů. Balkon 
nebo terasa mají výhled do ulice, za příplatek 

je možné objednat pokoj s bočním nebo pří-
mým výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let). 
Maximální obsazenost u pokoje s bočním nebo 
přímým výhledem (květen – říjen) – 2 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let). Maximální obsa-
zenost u pokoje s bočním nebo přímým výhle-
dem (listopad – duben) – 3 dospělé osoby 
a 1 dítě do 2 let.
Rodinný pokoj: (cca 34 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je 
o něco málo větší a děti spí na rozkládacích 
pohovkách. U tohoto typu pokoje nelze objed-
nat variantu s výhledem na moře. Minimální 
i maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Pokoj – jen pro dospělé: (cca 32 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, 
je elegantně zařízen, navíc má ve vybavení 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, Dock 
Station s budíkem, minibar (jednorázově napl-
něn), kávovar, v koupelně župany a pantofle, 

k dispozici exkluzivní část v restauraci a na slu-
neční terase, zvláštní check-in a check-out (dle 
dostupnosti), služby ve VIP Lounge, balkon 
má výhled na moře. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restauraci 
s možností výběru z mezinárodních i místních 
specialit. Program all inclusive zahrnuje plnou 
penzi, lehké občerstvení, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby.
Sport: Zdarma pétanque, posilovna, minigolf, 
karabina, lukostřelba, hřiště na volejbal, stolní 
tenis, za poplatek tenisový kurt a kulečník.
Obchody: Menší obchody jsou v blízkosti 
hotelu, větší obchodní centrum v městečku 
Los Gigantes (cca 2 km). 
Pláž: Pláž s černým pískem Playa de la Arena 
se nachází cca 50 m od hotelu (přes 
silnici).
Internetové stránky:
www.belivehotels.com

Hotel BE LIVE EXPERIENCE PLAYA LA ARENA**** (Puerto Santiago)
ALL

INCLUSIVE    
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Poloha: Na západním pobřeží ostrova, 46 km 
od letiště, v letovisku Puerto Santiago.
Vybavení objektu: Jednoduše zařízený hotel 
nabízí 116 pokojů (3 upravené pro osoby 
tělesně postižené). Hostům je k dispozici 
recepce, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce a internetový terminál 
(za poplatek), 3 výtahy, restaurace, 2 bary, 
konferenční místnost, dětský klub Bee, kadeř-
nictví a kosmetický salon. Na sluneční terase 
je bazén pro dospělé, dětský bazén, lehátka 
a slunečníky. Pro hosty jsou připravovány ani-
mační programy nebo večerní představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 50 m2) Klimatizovaný 

pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy (za poplatek), trezor (k proná-
jmu), ledničku, telefon, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů, balkon. Za příplatek je možné objed-
nat pokoj s výhledem na bazén. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě 
do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restau-
raci. Programu all inclusive zahrnuje plnou 
penzi, lehké občerstvení, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby během dne 
(do 23.00  hod.).

Sport: V hotelu je posilovna, kulečník a stolní 
tenis, nabídka vodních sportů je v cca 2,2 km 
vzdáleném přístavu Los Gigantes.
Obchody: Přibližně 200 m od hotelu jsou 
různé obchody, restaurace, bary a služby, větší 
nákupní možnosti v cca 400 m vzdáleném cen-
tru městečka Puerto de Santiago.
Pláž: Pláž s jemným černým pískem Playa de la 
Arena je vzdálena od hotelu asi 500 m.
Internetové stránky:
www.blueseahotels.es

Hotel BLUE SEA LAGOS DE CESAR**** (Puerto Santiago)  
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 8,5 km 
od letiště, v oblasti Golf del Sur.
Vybavení objektu: Hotel postavený v souladu 
s okolní krajinou nabízí celkem 331 pokojů 
a junior suite (5 uzpůsobených pro osoby 
tělesně postižené). Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu, 2 restaurace, 4 bary, dětský 
klub (děti 4 – 12 let), hlídání dětí (na vyžádání 
za příplatek), prádelna, kadeřnictví, půjčovna 
aut, bezplatné parkoviště. V hotelové zahradě 
je 6 bazénů pro dospělé (čtyři se slanou vodou 
a dva sladkovodní v zimních měsících vyhří-
vané), dětský bazén se slanou vodou a dětské 
brouzdaliště. Hosté mohou využít i nabídku 
služeb relaxačního centra SPA & Wellness 
(sauna, jacuzzi, masáže a salón krásy). Hotel 
pořádá animační programy pro děti i dospělé, 
3× týdně večerní program s profesionálním 
vystoupením.
Pokoj Deluxe: (cca 25 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má originálně řešené 
propojení koupelny a obytné části pomocí 

skleněné stěny (lze zakrýt dřevěnými des-
kami). Má ve svém vybavení televizi se 
satelitními programy, bezplatné Wi-Fi při-
pojení k internetu, trezor, telefon, minibar 
(za poplatek), koupelnu s WC, hydromasážní 
vanou, sprchou, vysoušečem vlasů, make-
-up zrcátkem a župany. Balkon nebo terasa 
mají výhled na bazén nebo na jezírko. Za pří-
platek je možné objednat pokoj s výhledem 
na moře. Maximální kapacita – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě do 2 let.
Junior Suite: (cca 44 m2) Základní vybavení je 
stejné jako v pokoji Deluxe, navíc má odděle-
nou ložnici od obývací části. Maximální kapa-
cita – 2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: All inclusive zahrnuje plnou penzi 
formou švédských stolů, lehké občerstvení, 
nealkoholické i alkoholické nápoje místní 
výroby během dne (od 08.00 do 23.00 hod.) 
a možnost bezplatné rezervace 1× večeře 
v restauraci à la carte „La Proa“ (předem 
na recepci).
Sport: Zdarma víceúčelové hřiště, plážový 

volejbal, tenisový kurt, horolezecká stěna, 
posilovna, v rámci animačních programů 
několikrát v týdnu břišní tance, pilátes, salsa, 
jóga, na přírodním jezeře možnost půjčení 
kajaku (děti do 16 let pouze v doprovodu 
dospělé osoby). Okolí je vhodné pro cyklistiku 
a nordic walking. Hotel zajišťuje rezervace 
green fee na nejbližší golfová hřiště Amarilla 
Golf (cca 1,5 km) a Golf de Sur (cca 3 km).
Obchody: Menší obchůdky jsou v cca 500 m 
vzdálené vesničce Los Abrigos, větší nákupní 
možnosti, bary a restaurace v Los Cristianos 
a Playa de las Américas (cca 20 km). Do leto-
viska Playa de las Américas jezdí 7× týdně 
hotelový autobus zdarma.
Pláž: Z hotelu je přímý vstup na malou vul-
kanickou pláž San Blas. Větší pláž s tmavým 
pískem Playa Tejita je v El Medanu (cca 5 km).
Internetové stránky:
www.sandos.com

Hotel SANDOS SAN BLAS NATUR RESORT & GOLF***** (Golf del Sur)
ALL

INCLUSIVE
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 21 km 
od letiště, v klidnější zóně letoviska Costa 
Adeje. 
Vybavení objektu: Tento luxusní hotel je tvo-
řen 5 pětipatrovými budovami a nabízí celkem 
365 pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 13 výtahů, Wi-Fi připojení k inter-
netu v hotelové hale a internetový terminál 
(oboje za poplatek), několik restaurací a barů, 
8 konferenčních místností (až 550 osob), dět-
ské kluby Mini (děti 4 – 7 let), Maxi (děti 8 – 12 
let) a Teenie (videohry), směnárna, obchůdky. 
V zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (jeden 
se slanou vodou, dva v zimních měsících 
vyhřívané), 3 dětské bazény (jeden se slanou 
vodou, dva v zimních měsících vyhřívané), 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dět-
ské hřiště. Hosté (starší 16 let) mohou využít 
nabídku služeb lázní SPA Sensations Thai Zen 
inspirované orientálními léčebnými metodami 
(thajské masáže, bazén s hydromasážemi, se 
solí z Mrtvého moře, termální bazén, finská 
sauna, parní koupele atd.). Hotel připravuje 
denní i večerní animační program a předsta-
vení s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 33 m2) Moderně 
zařízený pokoj s manželskou postelí nebo 
dvěma oddělenými lůžky má ve svém vybavení 

centrální klimatizaci s individuálním ovládáním, 
bezplatné Wi-Fi připojením k internetu, televizi 
se satelitními programy, trezor (zdarma), mini-
bar, telefon, plně vybavenou koupelnou s WC, 
bidetem a vysoušečem vlasů. Balkon nebo 
terasa mají výhled do zahrady. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s přímým nebo bočním 
výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj – 2 propojené pokoje: (cca 2 × 
33 m2) Jedná se o dva propojené dvoulůžkové 
pokoje. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti. Maximální obsazenost (listopad 
– duben) – 4 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let). Maximální obsazenost (květen 
– říjen) – 2 dospělé osoby a 3 děti (včetně dětí 
do 2 let).
Pokoj Superior Priority: (cca 34 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, ale 
je prostornější. Umístění – vyšší patra hotelu. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby nebo 
2 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Suite s výhledem na moře: (cca 16 a 24 m2) 
Základní vybavení má stejné jako dvoulůž-
kový pokoj, je rekonstruovaný a většinou 
koncipován jako mezonetový. Samostatná 
dvoulůžková ložnice je oddělena od obývací 

části a ve vybavení jsou 2 koupelny (jedna se 
sprchovým koutem, druhá s vanou) a kávovar, 
terasa s jacuzzi má výhled na moře. Umístění 
– nejvyšší patro. Minimální obsazenost  – 
2 osoby. Minimální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. Za pří-
platek je možné objednat program all inclusive, 
který zahrnuje plnou penzi a lehké občerst-
vení, nealkoholické i alkoholické nápoje místní 
výroby během dne.
Sport: Posilovna, stolní tenis, tenisový kurt 
s umělým povrchem, kulečník na mince. Hotel 
zajišťuje rezervace golfových hřišť. Na pláži 
nabídka vodních sportů. Golfové hřiště Golf 
Las Américas je vzdáleno cca 4,5 km a Golf del 
Sur asi 19,5 km.
Obchody: V blízkosti hotelu se nachází 
obchodní třída s několika obchody a nákup-
ními centry.
Pláž: Hotel je situován mezi dvěma plážemi se 
světlým pískem Playa del Duque (cca 350 m) 
a Playa de Faňabé s tmavým pískem, na pláž je 
z hotelu vstup přímo ze zahrady přes 
plážovou promenádu (cca 25 m).
Internetové stránky:
www.iberostar.com

Hotel IBEROSTAR ANTHELIA***** (Costa Adeje)  
ALL

INCLUSIVE  
TOP
HOTEL    

SPA
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 20 km 
od letiště, v rekreační oblasti Costa Adeje. 
Vybavení objektu: Tento luxusní hotel 
ve stylu původní kanárské architektury nabízí 
250 pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu v prostoru recepce, 3 internetové ter-
minály (za poplatek), 2 restaurace, 3 bary, 
společenská místnost, kongresové centrum 
s konferenčními sály, nákupní zóna a pod-
zemní garáž (zdarma). V hotelové zahradě jsou 
2 bazény pro dospělé (bazény jsou se slanou 
vodou, jeden celoročně vyhřívaný), jacuzzi, 
dětský bazén s brouzdalištěm, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky. Vedle hotelu se nachází 
lázně Vitanova SPA (jacuzzi, sauna, turecké 
lázně, kosmetika, kadeřnictví atd.). Hotel 

pořádá animační program pro děti i dospělé.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 45 m2) Vkusně zaří-
zený klimatizovaný pokoj má ve svém vybavení 
postel s nebesy, rozkládací pohovku, televizi se 
satelitními programy, trezor (zdarma), minibar 
(na objednání, za příplatek), telefon, bezplatné 
Wi-Fi připojením k internetu, koupelnu s WC, 
vysoušečem vlasů a masážní sprchou. Balkon 
nebo terasa mají boční výhled na moře. Za pří-
platek je možné objednat pokoj s přímým 
výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let.
Senior suite: (cca 80 m2) Základní vybavení je 
stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, navíc má 
ložnici oddělenou od obývacího pokoje dveřmi, 
v koupelně jacuzzi, větší terasu. Za příplatek je 
možné objednat Suite s výhledem na moře.

Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: Zdarma posilovna, kulečník na mince, 
za poplatek tenisový kurt a paddle. Golfové 
hřiště Golf Las Américas je vzdáleno cca 5 km 
a Golf del Sur asi 19,5 km.
Obchody: Obchodní centrum, různé obchody 
a restaurace jsou cca 50 m od hotelu.
Pláž: Hosté mají přístup z hotelové zahrady 
(cca 70 m) na pláž se světlým pískem Playa del 
Duque.
Internetové stránky:
www.dreamplacehotels.com

Hotel GRAN TACANDE WELLNESS & RELAX COSTA ADEJE***** (Costa Adeje)
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Poloha: V jižní části ostrova, 20 km od letiště, 
v klidné rezidenční zóně Costa Adeje.
Vybavení objektu: Pětipatrový hotel má cel-
kem 458 pokojů (5 uzpůsobených pro osoby 
tělesně postižené). Hostům je k dispozici 
velká prosklená vstupní hala s recepcí a fon-
tánou, 7 panoramatických výtahů, internetová 
kavárna s 6 terminály (za poplatek), bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v celém hotelu, 
3 restaurace, 4 bary, diskotéka, konferenční 
sál (až 800 osob), dětský klub (děti 4 – 12 let), 
kadeřnictví, obchody atd. V zahradě hotelu 
jsou 2 velké bazény pro dospělé (jeden z nich 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Na střeše 
hotelu je bazén pro dospělé (v zimních měsí-
cích vyhřívaný) s výhledem na oceán, slu-
neční terasa s lehátky a 2 zóny vyhrazené pro 
nudisty. Hosté mohou využít i nabídku služeb 

centra SPA & Wellness (jacuzzi, sauna, turecké 
lázně, masáže, léčebné programy). Zkušený tým 
animátorů připravuje denní i večerní programy 
pro děti i dospělé a hudební představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 40 m2) Prostorný 
komfortní a klimatizovaný pokoj má ve svém 
vybavení televizi se satelitními programy, 
telefon, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 
minibar (za příplatek), trezor (k pronájmu), 
koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, balkon 
nebo terasu. Za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře nebo na bazén. 
Maximální obsazenost – 3 osoby a 1 dítě 
do 2 let.
Senior suite: (cca 60 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, ale je prostor-
nější, navíc je dvoulůžková ložnice oddělena 
od obývací části dveřmi, v koupelně hydroma-
sážní vana, dvojité umyvadlo a bidet. Většina 
z těchto pokojů má 2 balkony.

Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou  for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: V hotelu je posilovna (zdarma), basket-
balové hřiště, tenisový kurt s nočním osvět-
lením, squash, minigolf, herna, stolní tenis, 
kulečník na mince.
Obchody: V těsné blízkosti hotelu je řada 
luxusních obchodních center a restaurací.
Pláž: Písečná pláž se světlým pískem Playa del 
Duque a pláž Faňabé s tmavým pís-
kem jsou vzdáleny přibližně 700 m 
od hotelu.
Internetové stránky:
www.gfhoteles.com

Hotel COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** (Costa Adeje)
TOP
HOTEL  

ALL
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 20 km 
od letiště, v luxusní zóně turistického letoviska 
Costa Adeje.
Vybavení objektu: Tento pohádkový zámeček 
inspirovaný kanárskou architekturou 19. sto-
letí, nabízí v 20 menších budovách 311 pokojů, 
46 apartmá a v zahradě 40 vilek. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, výtahy, bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu, 8 restaurací, 
9 barů, společenská místnost, 26 konferenč-
ních sálů, dětský klub (děti 3 – 12 let), klub pro 
mládež Teen Lounge, herna, nákupní centrum, 
půjčovna horských kol a soukromé parkoviště. 
Ve velké zahradě jsou 3 bazény pro dospělé 
(dva v zimních měsících vyhřívané), 2 bazény 
se slanou vodou, dětský bazén, sluneční terasy 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. K relaxaci 
mohou hosté (starší 16 let) využít nabídky cen-
tra SPA (bazén s masážním okruhem, léčebné 

a kosmetické procedury atd.) nebo centrum 
zdraví. Hotel připravuje sportovní i zábavné 
animační programy pro děti i dospělé, profesi-
onální vystoupení a večerní představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 až 30 m2) Klima-
tizovaný pokoj zařízený v secesním stylu 
má ve svém vybavení televizi se satelitními 
programy, telefon, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, minibar, rychlovarnou konvici, tre-
zor (k pronájmu), mramorovou plně vybavenou 
koupelnou s WC a vysoušečem vlasů, balkon 
nebo terasu. Za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby (včetně dítěte do 2 let).
Junior Suite: (cca 35 až 40 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, ložnice 
je propojená s obývací částí. Maximální obsa-
zenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí 
do 2 let).

Stravování: Hotel nabízí snídaně a večeře 
s možností výběru některé z restaurací 
v objektu.
Sport: Posilovna, squash, 2 tenisové kurty 
s umělým povrchem a osvětlením, 2 kurty 
na paddle, minigolf, volejbalové hřiště, stolní 
tenis, obří šachy, kulečník a nabídka vodních 
sportů na pláži. Hotel zajišťuje slevy na 5 golfo-
vých hřišť, která jsou vzdálena od 10 do 25 km 
od hotelu.
Obchody: Menší obchody a restaurace jsou 
v bezprostřední blízkosti, asi 600 m od hotelu 
je luxusní obchodní centrum Del Duque.
Pláž: Z hotelové zahrady je přímý vstup na pří-
mořskou promenádu a na pláž se 
světlým pískem Playa del Duque.
Internetové stránky:
www.bahia-duque.com

Hotel GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT & SPA***** (Costa Adeje)
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 20 km 
od letiště v luxusní zóně turistického letoviska 
Costa Adeje.
Vybavení objektu: Komplex 40 luxusních vil, 
který navrhl architekt Pascua Ortega, nabízí 
jedno z nejluxusnějších ubytování ostrova. Je 
součástí hotelu Gran Hotel Bahía del Duque, 
ale má zcela speciální servis, který zajišťuje 
maximální komfort a velmi individuální pří-
stup. Vilky mají vlastní recepci s barem, velkou 
terasu, na které se servírují snídaně, příjem-
nou zahradu s velkým atypickým bazénem, 
michelinovou restauraci Las Aguas (pouze pro 
osoby starší 13 let), kterou vede slavný šéfku-
chař Salvador Gallego. Všichni hosté mohou 
samozřejmě využívat veškerých služeb hotelu 
Gran Hotel Bahía del Duque (restaurace, bary, 
bazény, dětský koutek atd. viz popis hotelu).
Jednotlivé vily nabízejí tři různé druhy ubyto-
vání, přičemž všechny vily mají svou vlastní 
zahradu s bazénem. Nemají přímý výhled 

na moře, jsou umístěny terasovitě a moře je 
zpravidla vidět pouze z bočního pohledu.
Vila PALMERAS: (cca 103 m2) Přízemní vila 
nabízí luxusní dvoulůžkovou ložnici, prostorný 
obývací pokoj s jídelním koutem, koupelnu 
se sprchovým koutem, velkou vanou a samo-
statným WC. Do vybavení patří minibar, kli-
matizace, hudební soustava Bang Olufsen, 
LCD televize se satelitními programy (v ložnici 
a obývacím pokoji), trezor (k pronájmu) a bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu. Na terase se 
zahradou (99 m2) je prostorné sezení s jídelním 
stolem, sprcha, bazén, opalovací lehátka a slu-
nečníky. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě do 2 let.
Vila RETAMA: (cca 170 m2) Tato vila nabízí 
stejný komfort jako Vila Palmeras, je však 
patrová. V patře je ložnice s malým balko-
nem, šatna, koupelna se sprchovým koutem, 
velkou vanou a samostatným WC. V přízemí 
obývací pokoj s jídelnou, menší kuchyňská 

linka, barový pult, WC. Terasa se zahradou 
(86 m2) má vybavení stejné jako Vila Palmeras. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
(starší 18 let).
Vila MIMOSA: (cca 194 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako Vila Palmeras, nabízí 
maximálně možný komfort. Uprostřed vily 
se nachází velký obývací pokoj s jídelnou, 
kuchyňským koutem, po obou stranách vždy 
ložnice s vlastní koupelnou a WC. Velká terasa 
se zahradou (246 m2) nabízí bazén, lehátka, 
slunečníky, sprchu, velké sofa a jídelní kout. 
Maximální obsazenost – 5 dospělých osob 
a 1 dítě do 2 let.
Pláž: Z hotelové zahrady je přímý vstup na pří-
mořskou promenádu a na pláž se světlým pís-
kem Playa del Duque.
Internetové stránky:
www.bahia-duque.com

Hotel VILLAS GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT & SPA***** (Costa Adeje)

Vila Mimosas

Vila MimosasVila Palmeras

Vila Retamas

TOP
HOTEL  
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Tenerife

Poloha: Na jihozápadním pobřeží, 32 km 
od letiště, v klidné části oblasti Guía de Isora.
Vybavení objektu: Luxusní hotelový resort 
nabízí 469 pokojů umístěných v kaskádových 
budovách s maurskými prvky a vilách. Hostům 
je k dispozici prostorná vstupní hala s recepcí, 
výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu ve společných prostorech, 9 restaurací, 
4 bary, kavárna, 10 kongresových sálů, dětský 
klub Ritz Kids (děti 4 – 11 let), hlídání dětí, 
kadeřnictví, několik obchůdků, prádelna, par-
koviště apod. V hotelové zahradě je 7 bazénů 
pro dospělé (v zimních měsících vyhřívané), 
dětské brouzdaliště, sluneční terasy s lehátky 
a slunečníky. Klienti mohou využít nabídky 
centra Wellness & SPA (2 500 m2 léčebné 
procedury, hydroterapie, masáže, zábaly, 
koupele atd.). Zkušený tým animátorů připra-
vuje zábavné i sportovní programy pro děti 
i dospělé a večerní hudební nebo umělecká 
představení.
Standardní pokoj: (cca 50 m2) Klimatizovaný, 
luxusně vybavený dvoulůžkový pokoj má 
ve svém vybavení televizi se satelitními pro-
gramy, placené Wi-Fi připojení k internetu, 
minibar, telefon, trezor (zdarma), koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo 
terasu. Za příplatek je možné objednat pokoj 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 60 m2) Základní vybavení má 

stejné jako standardní pokoj, je prostornější 
a navíc má DVD/CD přehrávač a rychlovarnou 
konvici. Balkon nebo terasa (10 m2) mají výhled 
na bazén nebo do zahrady a na golfové hřiště. 
Za příplatek je možné objednat Junior Suite 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 85 m2) Základní vybavení je stejné 
jako ve standardním pokoji, dvoulůžková lož-
nice je od obývací části oddělena dveřmi, 
navíc má DVD/CD přehrávač a rychlovarná 
konvice. Za příplatek je možné objednat suite 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Doble Villa: (cca 50 m2) Základní vybavení 
je stejné jako ve standardním pokoji. Navíc 
má ve vybavení kávovar Nespresso, žehličku 
a žehlicí prkno, v koupelně župany a pantofle. 
Balkon nebo terasa mají výhled na resort 
a golfové hřiště. Za příplatek je možné objed-
nat výhled na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Suite Villa – 1 ložnice: (cca 80 m2) Základní 
vybavení je stejné jako ve standardním pokoji, 
dvoulůžková ložnice je oddělena od obývací 
části dveřmi. Navíc má ve vybavení DVD/
CD přehrávač, rychlovarnou konvici, kávo-
var Nespresso, žehličku a žehlicí prkno, bugy 
po celou dobu pobytu. Balkon nebo terasa 
mají výhled na resort a golfové hřiště. Za pří-
platek je možné objednat výhled na moře. 

Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Villa Tagor: (cca 50 m2) Základní vybavení je 
stejné jako ve standardním pokoji. Navíc má 
ve vybavení DVD/CD přehrávač, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, rychlovarnou kon-
vici, kávovar Nespresso, žehličku a žehlicí 
prkno, bugy po celou dobu pobytu. Balkon 
nebo terasa mají výhled na resort a golfové 
hřiště. Za příplatek je možné objednat výhled 
na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(starší 18 let).
Stravování: Snídaně jsou formou švédských 
stolů v hlavní hotelové restauraci, večeře je 
možné si individuálně zajistit podle vlastního 
výběru v jedné z devíti restaurací.
Sport: Celkem 7 tenisových kurtů s umělým 
povrchem (možnost výuky v tenisové škole), 
posilovna ve SPA. Hotel je téměř součástí gol-
fového hřiště Abama Golf Club s golfovou aka-
demií. Poskytuje služby, slevy a rezervace pro 
hráče i na všechna ostatní golfová hřiště ost-
rova včetně školy golfu.
Obchody: Přímo v komplexu je několik 
obchodů a luxusních butiků.
Pláž: Menší písečná pláž je 300 m od hotelu. 
Klienti mají možnost využít i slu-
neční terasu, která s pláží sousedí.
Internetové stránky:
www.ritzcarlton.com

Hotel THE RITZ-CARLTON, ABAMA***** (Guia de Isora)

SPA

TOP
HOTEL    
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 1. Lajares 
 2. Corralejo
 3. Caleta de Fuste
 4. Tarajalejo 
 5. Playa Barca
 6. Costa Calma
 7. Playa Butihondo
 8. Playa de Matoral 
 9. Playa de Jandía
 10. Morro Jable
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Nejkrásnější pláže Atlantiku
Druhým z nejstarších sopečných ostrovů Kanárského souostroví 
je právě Fuerteventura, i když poslední erupce zde byla přibližně 
před 7 000 lety. Pyšní se několika „nej“ – je nejdelší, druhý nejroz-
lehlejší (1 659 km2 včetně 467 ha přilehlého ostrova Lobos, s pobře-
žím 136,13 km dlouhým) a současně ostrov nejblíže k africkému 
pobřeží. Jen 100 km odděluje maják Punta de la Entallada na Fuer-
teventuře od Cabo Juby v Maroku.

Tomuto ostrovu nekonečných bílých i světlých pláží podél tyrkysově 
a křišťálově čisté vody, který je oázou v Atlantiku se ne nadarmo 
říká „Evropský Karibik“. Nabízí výjimečné klima, tichá místa, roman-
tické zátoky, je ideální pro aktivity i sport v každém ročním období 
a hlavně pro všechny věkové kategorie. 

Zajímavosti ostrova: Fuerteventura je známá jako klidný ostrov 
s pozoruhodnou krajinou a přírodními reliéfy. Jedním z nich je 
mytická hora Montaña de Tindaya kterou domorodci považovali 
za posvátné místo a přisuzovali jí nadpozemské vlastnosti nebo 
duny Dunas de Corralejo se svými zvlněnými písečnými pláněmi. 

Většina památek je zde duchovních a za návštěvu určitě stojí měs-
tečko Betancuria, které bylo až do roku 1834 hlavním městem 
ostrova (kostel Iglesia de Santa Maria ze 17. století a františkán-
ský klášter Monasterio de San Buenaventura z 15. století). Zajíma-
vostí je i kostel Nuestra Senora de Candelaria v městečku La Oliva, 
nebo Nuestra Senora de la Regla v Pájara. Věčně pofukující vítr se 
snaží místní obyvatelé od pradávna využívat ve svůj prospěch a tak 
v oblasti Antigua a Villaverde je krajina doslova poseta větrnými 
mlýny. 

Nesmíme opomenout ani pozoruhodná místa jako je pláž Cofete 
na západním pobřeží a tajuplná Villa Winter vybudovaná v letech 
1930 – 1940 německým inženýrem Gustavem Winterem, nebo 
v městečku La Oliva jeskyně Cueva del Llano se sopečným tune-
lem, která je domovem unikátního slepého pavouka z rodu bezob-
ratlých. 

Místní kozí sýr patří mezi nejlepší na světě a určitě doporučujeme 
jej ochutnat, stejně tak jako vyhlášené speciality z kozího masa. 
Vyhlášená je i těžba soli, která se získává odpařováním mořské 
vody v unikátních solných pánvích jižně od Caleta de Fuste v Sali-
nas del Carmen. 

Hlavní město: Puerto del Rosario

Rozloha: 1659 km2

Oblasti: Antigua, Caleta de Fuste, Corralejo, Costa Calma, La Oliva, 
Las Playitas, Morro Jable, Nuevo Horizonte, Playa Barca, Playa Buti-
hondo, Playa de Matoral, Tarajalejo. 

Pláže: Na ostrově je celkem 144 pláží, které dohromady zabírají 
75 km, a z toho je celých 55 km tvořeno bílým pískem! Nejznámější 
pláže jsou Playa Morro Jable (4 325 m dlouhá, světlý písek), Playa 
del Matorral (3 800 m dlouhá, světlý písek), Playa de Butihondo 
(1 500 m dlouhá, zlatožlutý písek), Playa Esquinzo (3 000 m dlouhá, 
světlý písek), Playa de Sotavento (11 000 m dlouhá, světlý písek), 
Playas de Corralejo (9 000 m dlouhá, světlý písek), Playas del Cotillo 
(2 800 m dlouhá, světlý až bílý písek), Playas de Esquina (2 800 m 
dlouhá, světlý písek).

Aktivity: Fuerteventura je ideálním místem k relaxaci na pláži 
a nabízí výborné zázemí pro téměř všechny vodní sporty a rado-
vánky. Obrovské popularitě se zde těší vodní sporty – surfing, wind-
surfing a kiteboarding, ale nezapomíná se na sportovní rybáře, gol-
fisty a cyklisty.

Playa Sotavento

Betancuria

Oblast Antigua

Vnitrozemí ostrova

Fuerteventura

Fuerteventura
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GRAN TOUR
Tento výlet je s českým průvodcem, ale protože je ostrov Fuerteventura hodně „dlouhý“ a výlet by byl náročný, je rozdělen 
na verze sever a jih (pouze s obráceným programem). Výlet ze severu začíná cestou přímo do středu západní hornaté části ost-
rova La Granja, do městečka Betancuria (do roku 1834 hlavní město ostrova) s prohlídkou staveb ve stylu normandské gotiky 
z 15. století (kostel, muzeum umění Sarco a la Casa de Santa Maria) a návštěvy farmy s ochutnávkou sýrů místní výroby. Cesta 
pokračuje do jedné z nejkrásnějších vesniček „v africkém rázu“ Pájara (návštěva kostela ze 17. století Iglesia de Nuestra Senora 
de la Regla) a východní části ostrova s pláží Jandía a výhledem na Sotavento, kde je přestávka na oběd. Při návratu na severní 
část ostrova bude poslední zastávkou vesnička Lajares a návštěva větrných mlýnů. Výlet z jihu začíná cestou do jihozápadní části 
ostrova, do vesničky Pájara, a program celého vnitrozemí ostrova je pouze v obráceném pořadí výletu ze severu. Cesta zpět na jih 
vede přes vesničky Tefía a La Oliva do městečka Corralejo, kde se podíváte do národního parku Playas de Corralejo s překrásnými 
plážemi a dunami.

BAKU
Pro zpříjemnění horkých dnů, a zvláště jako velkou atrakci pro děti, byl na severu ostrova v oblasti Corralejo vybudován vodní 
park Baku Water Park. Tento jediný vodní park na ostrově Fuerteventura nabízí různé skluzavky pro celou rodinu. Od těch, které 
Vám zaručeně přinesou adrenalinové zážitky jako „kamikaze“ a „Zig-Zag“, až po pomalejší svezení na nafukovacích kolech, které si 
užije celá rodina. Můžete si zadovádět v umělých vlnách, těšit se z velké jacuzzi, navštívit léčivé prameny nebo si zahrát sportovní 
hry v některém z bazénů. V areálu vodního parku (s bezbariérovým přístupem) najdete sluneční terasy, lehátka na opalování, 
sprchy i šatny, zónu pro děti, hry a odpočinek.

LODNÍ VÝLET NA LANZAROTE A LOBOS
Lodní výlet začíná v přístavu Corralejo na severu ostrova Fuerteventura, plavbou k sousednímu ostrovu Lanzarote. Na palubě katama-
ránu Celia Cruz se skleněným dnem (16 lodních oken) se můžete těšit z podmořské scenérie. Když budete mít štěstí, uvidíte delfíny, 
velryby nebo létající ryby. Katamarán s pohostinnou posádkou má zastávku u nejkrásnějších pláží ostrova Lanzarote, Playa Papagayo 
(procházka nebo koupání) a pluje pak zpět k ostrůvku Isla de Lobos, kde pokud to počasí dovolí, může dojít i k vylodění. Každopádně 
zde loď zakotví a je možné skleněným dnem pozorovat faunu a flóru mořské rezervace. Zpáteční cesta zpět do přístavu Corralejo vám 
dává čas ocenit krásné reliéfy všech 3 ostrovů.

Fuerteventura

3 tipy na výlety 
z ostrova Fuerteventura
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OASIS PARK
Fuerteventura

Magické místo, kde spolu žijí stovky 
živočišných druhů a rostlin v dokonalé 
harmonii.

Živá naučná setkání, přímé interakce 
s lemury, lachtany, velbloudy,… 
se překrývají s odpočinkovými kouty, 
kde se můžete nechat okouzlit 
rozmanitostí přírody.

Oasis Park Fuerteventura si zamilujete 
pro jeho závazek k zachování biologické 
rozmanitosti na naší planetě i pro 
jeho speciální úsilí poskytnout Vám 
nezapomenutelný zážitek.

www.fuerteventuraoasispark.com

Where Fauna, Nature and Fun live together
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Poloha: V severní části ostrova, 41 km od leti-
ště, v letovisku Corralejo.
Vybavení objektu: Komplex nabízí ve 
dvou třípatrových budovách celkem 34 
apartmánů. Hostům je k dispozici recepce, 
výtah, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 
parkoviště jízdních kol. Na sluneční terase 
se nachází bazén pro dospělé (v zimních 
měsících vyhřívaný) s lehátky a slunečníky. 
Na střeše budovy je Chill-out terasa s barem 
a lehátky „bali“.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 35 – 38 m2) Moder  ně 

zařízená dvoulůžková ložnice se stropním ven-
tilátorem je oddělena od obývací části dveřmi. 
Obývací pokoj má integrovaný kuchyňský 
kout (lednička, mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konvice, kávovar, toustovač), televizi se 
satelitními programy, bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu, koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů. Terasa nebo balkon mají výhled do vni-
trobloku. Maximální obsazenost – 4 dospělé 
osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření.

Sport: V okolí je možnost jízdy na kole, na pláži 
možnost vodních sportů.
Obchody: Různé obchody, restaurace, bary 
a služby jsou přibližně 150 m od hotelu.
Pláž: Apartmány se nachází cca 600 m od 
menší pláže se světlým pískem a asi 1 km od 
pláže Corralejo Viejo. Písečné duny Corralejo 
jsou vzdáleny cca 7 km.
Internetové stránky:
www.bristolsunsetbeach.com

Apartmány BRISTOL SUNSET BEACH****  (Corralejo)

NOVINKA!

Bristol Sunset Beach 
doporučuje i Benny 
Cristo!

SURFCAMP 
NA FUERTEVENTUŘE!

Novinkou pro letošní rok je nabídka Surfcampu, ubytování 
v apartmánech Bristol Sunset Beach. 

Balíček zahrnuje 2 – 5 čtyřhodinových lekcí (dle vlastního 
výběru) s českým insturktorem, zapůjčení materiálu 
(neopren, surfařské prkno), transfery na nejoblíbenější 
surfařské pláže a řadu malých překvapení. 

Kurzy jsou určeny jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. 
Je možno zajistit i dětské surfařské kurzy (pro děti od 6 let).
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Fuerteventura

Poloha: Ve východní části ostrova, 9 km 
od letiště, v letovisku Caleta de Fuste. 
Vybavení objektu: V jedné čtyřpatrové 
budově je celkem 308 pokojů (5 upravených 
pro osoby tělesně postižené). Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, internetový 
koutek v prostoru recepce a Wi-Fi připojení 
k internetu ve společných prostorech (oboje 
za poplatek), restaurace, 2 bary, dětský klub 
(děti 4 – 12 let), půjčovna aut, úschovna zava-
zadel. Uprostřed komplexu jsou 2 bazény 
pro dospělé, dětský bazén, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, jacuzzi a menší bazén 
na střešní terase. Hotel zajišťuje sportovní 
programy během dne pro děti i dospělé, 
aktivity ve sportovním areálu, večerní profe-
sionální představení, živá hudba nebo hry, 
mini-disko pro děti.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 25 m2) Klima-
tizovaný pokoj má ve svém vybavení televizi 
se satelitními programy (za poplatek, vratná 
záloha na ovladač), pohovku, telefon, tre-
zor (k pronájmu), placené Wi-Fi připojení 
k internetu, žehličku (k zapůjčení na recepci), 
koupelnu s vanou, WC a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 25 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u dvoulůžkového 
pokoje. Minimální a maximální obsazenost 
– 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
podávány formou švédských stolů v hote-
lové restauraci. Program all inclusive zahr-
nuje plnou penzi, lehké občerstvení v baru 

u bazénu a místní alkoholické i nealkoholické 
nápoje (od 10.00 do 23.00 hod.).
Sport: V hotelu je víceúčelové hřiště, stolní 
tenis, pétanque, šipky, posilovna, luko-
střelba, kulečník a minigolf. Golfové hřiště 
Fuerteventura Golf Club je vzdáleno cca 2 km.
Obchody: Nákupní centrum El Castillo 
Shoping Centre je vzdálené cca 300 m a menší 
supermarket asi 100 m. V okolí jsou bary 
a restaurace.
Pláž: Pláž Playa de Castillo se světlým pískem 
se nachází cca 400 m od hotelu. Pobřežní pro-
menáda vedoucí od přístavu podél letoviska 
je vzdálená přibližně 200 m.
Internetové stránky: 
www.costacaletahotel.com

Hotel COSTA CALETA***  (Caleta de Fuste)

NÁŠ TIP!

K tomuto hotelu od nás získáte jako dárek až 2 vstupenky pro Vaše děti do 
vyhlášeného přírodního parku Oasis Park! Podmínkou jsou vždy 2 dospělé 
osoby platící vstup a věk dítěte do 11,9 let.

 
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 8 km 
od letiště, v letovisku Caleta de Fuste.
Vybavení objektu: Tento menší komplex 
tvoří celkem 80 bungalovů, rozdělených 
do několika bloků. Hostům je k dispozici 
menší vstupní hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce, 
bar a sauna, malý obchod, služby prádelny. 
V zahradě je bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti, sluneční terasa s lehátky, dět-
ské hřiště.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 30 m2) Samostatná 

dvoulůžková ložnice je oddělená od obý-
vací části dveřmi. Ve vybavení je integrovaný 
kuchyňský kout (základní vybavení, zařízení 
na čaj a kávu, velká lednice s mrazákem), 
televize se satelitními programy, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, telefon, trezor 
(k pronájmu), koupelna s WC, vanou nebo 
sprchou. Každý bungalov má samostatnou 
terasu. Maximální obsazenost (květen – říjen) 
– 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let. Maximální 
obsazenost (listopad – duben) – 2 dospělé 
osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.

Stravování: Bungalovy jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření.
Sport: Na pláži nabídka vodních sportů.
Obchody: V blízkosti se nachází nákupní cent-
rum s několika obchody, restauracemi a bary.
Pláž: Hotel stojí 150 m od pláže Playa del 
Castillo se světlým pískem.
Internetové stránky:
www.castilloplaya.es

Bungalovy CASTILLO PLAYA    (Caleta de Fuste)



Fuerteventura

www.canariatravel.cz 101

Poloha: V jižní části ostrova, 82 km od letiště, 
v centru Morro Jable.
Vybavení objektu: V jedné desetipatrové 
budově je celkem 295 apartmánů. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, 3 výtahy, 
restaurace a 2 bary. Na sluneční terase je 
bazén pro dospělé (v zimních měsících vyhří-
vaný), dětské brouzdaliště, sluneční terasa 
s lehátky a malým barem.
Studio: (cca 36 m2) Dvoulůžková ložnice je 
propojena s obývací částí. Do vybavení patří 
integrovaný kuchyňský kout s lednicí, tele-
vize se satelitními programy, trezor (k pro-
nájmu), koupelna s WC, balkon nebo terasa. 

Za příplatek je možné objednat Studio 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Studio Superior: Platí v období květen – říjen.
(cca 36 m2) Základní vybavení je stejné jako 
u studia, balkon má výhled na moře. Umístění 
– 7. až 10. patro. Maximální obsazenost – 
3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 42 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u studia, má však samostat-
nou dvoulůžkovou ložnici oddělenou od obývací 
části dveřmi. Za příplatek je možné objednat 
Apartmán s výhledem na moře. Maximální 
obsazenost – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.

Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření, snídaně a večeře for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: Na pláži možnost vodních sportů 
(windsurfing, plachtění).
Obchody: Menší obchody a restaurace jsou 
v okolí komplexu, větší nákupní možnosti 
v letovisku Morro Jable (cca 1,5 km).
Pláž: Velká pláž se světlým pískem je necelých 
300 m od komplexu.
Internetové stránky:
www.miranocha.com

Apartmány PALM GARDEN    (Morro Jable)
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Poloha: Ve východní části ostrova, 9 km 
od letiště, v letovisku Caleta de Fuste.
Vybavení objektu: Tento komplex nabízí cel-
kem 110 apartmánů rozmístěných do dvoupa-
trových domků. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, internetový terminál a Wi-Fi 
připojení k internetu ve společných prostorech 
(oboje za poplatek), restaurace, 2 bary, služby 
prádelny, půjčovna aut. Na centrální sluneční 
terase jsou 2 bazény pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti, lehátka, sprchy a pevné sluneční 
zábrany.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m2) Pokoj má 
ve svém vybavení televizi se satelitními pro-
gramy, rychlovarná konvice (na recepci, 
za poplatek), telefon, trezor (k pronájmu), kou-
pelnu s WC, balkon nebo terasu. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 40 m2) Samostatná 

dvoulůžková ložnice je oddělena od obýva-
cího pokoje dveřmi. V obývací části je inte-
grovaný kuchyňský kout s ledničkou (pouze 
varná deska), televize se satelitními programy, 
telefon, trezor (k pronájmu), koupelna s WC, 
balkon nebo terasa. Za příplatek je možné 
objednat apartmán – 1 ložnice s výhledem 
na bazén. Maximální obsazenost (květen –
říjen) – 3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let). 
Maximální obsazenost (listopad – duben) – 
3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let. 
Apartmán – 2 ložnice: (cca 60 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u Apartmánu – 1 lož-
nice, navíc má druhou samostatnou dvoulůžko-
vou ložnici. Minimální obsazenost – 3 dospělé 
osoby. Maximální obsazenost (květen – říjen) 
– 4 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let). 
Maximální obsazenost (listopad – duben) – 
4 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.

Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: V hotelu je stolní tenis, kulečník (oboje 
za poplatek) a šipky. V okolí minigolf (asi 
600 m), na pláži možnost vodních sportů, 
potápění a surfování, golfové hřiště Golf Club 
Fuerteventura (cca 4 km).
Obchody: Centrum města s obchody a restau-
racemi je cca 300 m od hotelu.
Pláž: Hotel se nachází cca 700 m od pláže se 
světlým pískem Playa del Castillo. 
Internetové stránky:
www.tahonagarden.com

Apartmány LABRANDA LA TAHONA GARDEN** (Caleta de Fuste) ALL
INCLUSIVE



Fuerteventura

www.canariatravel.cz 103

Poloha: Na severu ostrova, 39 km od letiště, 
v letovisku Corralejo. 
Vybavení objektu: Komplex nabízí celkem 381 
apartmánů (4 uzpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené) umístěných do patrových domků 
rozsáhlé tropické zahrady (10 000 m2). Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, Wi-Fi 
připojení k internetu (za poplatek), 2 restau-
race, 3 bary, úschovna zavazadel, konferenční 
místnost, dětský klub (děti 4 – 12 let), sauna 
a masáže, menší obchod, samoobslužná prá-
delna, půjčovna aut a kol. V zahradě je bazén 
pro dospělé (se slanou vodou), plavecký bazén 
(25 m, v zimních měsících vyhřívaný), dětské 
brouzdaliště, venkovní jacuzzi, plavecký bazén 
(50 m, za poplatek), terasy na slunění s lehátky, 
slunečníky a 3 dětská hřiště. Kvalifikovaní ani-
mátoři připravují pro děti i dospělé celodenní 
zábavné a sportovní programy.

Apartmán – 1 ložnice: (cca 50 m2) Samostatná 
dvoulůžková ložnice je oddělena od obývacího 
pokoje dveřmi. Do vybavení patří integrovaný 
kuchyňský kout (toustovač, varná konvice, mik-
rovlnná trouba, lednička atd.), televize se sate-
litními programy, trezor (k pronájmu), telefon, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, koupelna 
s WC, vanou a vysoušečem vlasů, terasa nebo 
balkon. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Snídaně, obědy 
a večeře jsou formou švédských stolů v hote-
lové restauraci. Program all inclusive zahr-
nuje plnou penzi formou švédských stolů, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: Resort nabízí velké sportovní vyžití, 
víceúčelové hřiště (fotbal, basketbal), hřiště 

na plážový volejbal, paddle, pétanque, tenisový 
kurt, posilovnu, aerobik, bowling (za poplatek). 
Zajišťuje i slevy pro hosty na výuku – spinningu 
a tenisu (první hodina zdarma), plavání, kite-
boardingu, surfování, potápění a jízdy na koni 
nebo na kanoi. Okolí je vhodné pro cyklistiku, 
pěší turistiku a 50 m od komplexu lze navštívit 
i vodní park Baku.
Obchody: Nákupní galerie Papagayo s růz-
nými obchody je přímo u komplexu.
Pláž: Pláž Corralejo se světlým pískem se 
nachází přibližně 1,7 km od hotelu, známé 
písečné duny Corralejo Natural Park asi 2,5 km. 
Na pláž jezdí od hotelu placený autobus.
Internetové stránky: 
www.oasisfuerteventura.com

Apartmány OASIS PAPAGAYO SPORT & FAMILY*** (Corralejo) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: Na severním pobřeží ostrova, 35 km 
od letiště, 5 km od městečka Corralejo.
Vybavení objektu: Hotelový komplex tvoří 
hlavní 7 patrová a dvě 3 patrové budovy, ve kte-
rých je celkem 814 pokojů. Hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí, výtahy, internetový 
koutek a Wi-Fi připojení k internetu v LAN 
zóně (oboje za poplatek), 4 restaurace (2 sty-
lové s kanárskou a asijskou kuchyní), 5 barů 
(2 u bazénu), dětský klub RiuLand (děti 4 – 12 
let), kosmetický salon, kadeřnictví, masáže 
a malý obchod. V rozlehlé zahradě o rozloze 
3,5 ha se nachází 2 bazény pro dospělé (450 
a 400  m², v zimních měsících vyhřívané), 2 dět-
ské bazény (v zimních měsících vyhřívané), 
jacuzzi, sluneční terasy, lehátka a slunečníky, 
dětské hřiště. Hotel zajišťuje animační pro-
gramy pro dospělé a děti během dne i večera, 
6× týdně diskotéka. Několikrát týdně pro děti 
umělecky zaměřený program ve studiu RiuArt.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 23 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má ve svém vybavení tele-
vizi se satelitními programy, telefon, ledničku, 
trezor (za poplatek), koupelnu s WC, bide-
tem a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasa. 
Umístění – hlavní i vedlejší budovy. Za pří-
platek je možné objednat pokoj s výhledem 
na moře. Umístění – hlavní budova. Maximální 
obsazenost standardního pokoje – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let). Maximální obsazenost 
standardního pokoje s výhledem na moře – 
2 osoby a 1 dítě do 2 let.
Rodinný pokoj: (cca 50 m2) Základní vybavení 
je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, navíc 
má oddělenou dvoulůžkovou ložnici od obý-
vací části dveřmi. Umístění – vedlejší budovy. 
U tohoto typu pokoje nelze připlatit výhled 
na moře. Maximální obsazenost – 4 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou 

formou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi 
a lehké občerstvení, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby během dne. 
Tematicky zaměřené večeře jsou pořádány 1× 
týdně.
Sport: Víceúčelové hřiště, volejbalové hřiště, 
stolní tenis, posilovna, pétanque, kulečník 
(za poplatek), organizované cvičení v RIU Fit 
klubu. Na pláži možnost vodních sportů. 
Obchody: Menší obchody jsou přímo v hotelu. 
Obchodní centrum, bary a restaurace se 
nachází v cca 5 km vzdáleném centru městečka 
Corralejo. Autobusová zastávka se nachází 
200 m od hotelu.
Pláž: Pláž Grandes Playas s jemným světlým 
písem je přímo před hotelem.
Internetové stránky:
www.riu.com

Clubhotel RIU OLIVA BEACH RESORT*** (Corralejo) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 
7,5 km od letiště, v letovisku Caleta de Fuste. 
Aparthotel je vhodný pro rodiny s dětmi. 
Vybavení objektu: Hotelový komplex připo-
míná menší městečko s malým náměstím, 
uličkami a zahradami, nabízí ve dvoupatrových 
domcích celkem 252 apartmánů (5 uprave-
ných pro osoby tělesně postižené). Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, výtah, 
Wi-Fi připojení k internetu v prostoru recepce 
(za poplatek), několik restaurací a barů, 
kavárna, diskotéka, dětská herna a dětský klub, 
prádelna, služba lékaře (na vyžádání), obchod, 
půjčovna aut a kol, parkoviště. V komplexu 
jsou 3 bazény pro dospělé (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), dětský bazén (v zimních 
měsících vyhřívaný), 2 jacuzzi, sluneční terasy 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Hotel 

připravuje celodenní animační program pro 
děti i dospělé. 
Apartmán – 1 ložnice: (cca 48 m2) Dvoulůžková 
ložnice je oddělena od obývací části dveřmi. 
Obývací pokoj má integrovaný kuchyňský kout 
se základním vybavením, sedací soupravu, 
televizi se satelitními programy (za příplatek), 
telefon, trezor (k pronájmu), koupelnu s WC, 
terasu s výhledem do zahrady. Umístění – 
přízemí. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let nebo 2 dospělé 
osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let. Za příplatek je 
možné objednat Apartmán se soukromou tera-
sou (cca 15 m2), umístění – 1. patro. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 

Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: Tenisový kurt, hřiště na volejbal, kuleč-
ník, stolní tenis, aerobic a pétanque. Golfové 
hřiště Fuerteventura Golf Club je od hotelu 
vzdáleno přibližně 3,5 km.
Obchody: Malý obchod je přímo v hotelu, 
v blízkosti je samoobsluha (cca 50 m), větší 
nákupní centrum, restaurace a bary jsou vzdá-
leny asi 200 m.
Pláž: Komplex se nachází 350 m od dlouhého 
mořského zálivu s pláží Playa del Castillo 
(délka zálivu cca 1 km).
Internetové stránky:
www.broncemar-beach.com

Aparthotel BRONCEMAR BEACH***+ (Caleta de Fuste) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V jižní části ostrova, 83 km od letiště, 
v oblasti Playa de Jandía. Aparthotel je vhodný 
zvláště pro rodiny s dětmi.
Vybavení objektu: V několika dvoupatrových 
budovách je celkem 294 apartmánů. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v celém komplexu, 
výtah, restaurace, 2 bary, kavárna, dětský 
klub (děti od 5 let), kosmetický salon, masáže, 
menší obchod, prádelna, půjčovna aut. Na slu-
nečních terasách jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný) s odděle-
nou částí pro děti, lehátka a slunečníky. Hotel 
pořádá animační programy pro dospělé a děti.

Apartmán – 1 ložnice: (cca 42 m2) Samostatná 
dvoulůžková ložnice je oddělená od obývacího 
pokoje dveřmi. V obývací části je integrovaný 
kuchyňský kout s ledničkou, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, televize se satelitními 
programy, telefon, trezor (k pronájmu), kou-
pelna s WC. Balkon nebo terasa mají výhled 
do zahrady. Za příplatek je možné objednat 
apartmán s výhledem na bazén, bazén/moře 
nebo s bočním výhledem na moře/ přímým 
výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let nebo 
2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

formou švédských stolů. Program all inclusive 
zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby 
po celý den.
Sport: Zdarma stolní tenis, lukostřelba, obří 
šachy, za poplatek 2 kurty na squash a kulečník.
Obchody: Malý obchod je přímo v areálu, další 
nákupní možnosti, restaurace a bary jsou při-
bližně 200 m od hotelu v letovisku Morro Jable.
Pláž: Dlouhá pláž se světlým pískem Playa de 
Morro Jable je cca 150 m od hotelu.
Internetové stránky:
www.melia.com

Apartmány SOL JANDÍA MAR*** (Playa de Jandía) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jihovýchodní části ostrova, 63 km od 
letiště, v letovisku Costa Calma.
Vybavení objektu: Hotel nabízí v několika 
dvoupatrových budovách celkem 166 rodin-
ných pokojů (některé uzpůsobeny pro osoby 
tělesně postižené). Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, Wi-Fi připojení k inter-
netu (za poplatek), restaurace, bary, mini klub 
(děti od 4 let), sauna, služby lékaře, služby 
prádelny, půjčovna auta a kol. V zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé a 2 dětské bazény, 
jacuzzi, sluneční terasa s lehátky a sluneč-
níky. Několikrát týdně hotel zajišťuje animační 
program.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 40 m2) Samostatná 
dvoulůžková ložnice je od obývací části oddě-
lena dveřmi. Do vybavení patří televize se sate-
litními programy, telefon, malá lednička, trezor 
(k pronájmu), koupelna s WC, vanou a vysou-
šečem vlasů, balkon nebo terasa. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 10.30 do 
23.00 hod.).
Sport: V komplexu je volejbalové hřiště, 

tenisový kurt, stolní tenis a posilovna, na pláži 
možnost vodních sportů.
Obchody: Obchody a restaurace jsou cca 
500  m od komplexu, větší nákupní možnosti 
v centru letoviska (cca 900 m).
Pláž: Písečná pláž je vzdálena od hotelu při-
bližně 900 m. V některých obdobích se přírodní 
cestou pláž mění, písek je odplaven a zpět 
naplaven mořem, v této době je pláž z černých 
oblázků.
Internetové stránky:
www.sunandbeachhotels.com

Hotel ROYAL SUITE*** (Costa Calma) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V severní části ostrova, 40 km od leti-
ště, 8 km od města Lajares.
Vybavení objektu: Největší hotelový resort 
ostrova Fuerteventura (22 000 m2) byl otevřen 
v roce 2014. Je koncipován do stylu menšího 
městečka a nabízí celkem 323 vilek (5 uzpůso-
bených pro osoby tělesně postižené) rozděle-
ných do 2 částí. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu ve společných prostorech, 2 restaurace, 
4 bary, konferenční místnost, několik dětských 
klubů, herna, služby lékaře, prádelna, super-
market, půjčovna aut a kol. V první části je 
5 vilových bloků, každý s vlastním bazénem 
pro dospělé a dětským bazénem, v druhé části 
je bazén pro dospělé (osoby starší 18 let, v zim-
ních měsících vyhřívaný). U bazénů jsou slu-
neční terasy, lehátka a slunečníky, v areálu je 
také dětský vodní park Crater Park (5 000 m2) 
s tobogány a skluzavkami, dětské hřiště. Hosté 
mohou využít i nabídku služeb Welness cen-
tra (kosmetické služby, masáže). Zkušený tým 
animátorů pořádá pro děti i dospělé pro-
gramy s mnoha aktivitami, profesionální show 
a tematické večery.
Studio: (37 m2) Klimatizovaná dvoulůžková 
ložnice je propojena s obývací částí. Do vyba-
vení patří integrovaný kuchyňský kout (led-
nička, myčka, trouba, kávovar, rychlovarná 
konvice, toustovač), televize se satelitními 
programy, trezor (k pronájmu), telefon, žehlicí 

prkno, žehlička, koupelna s WC a vysoušečem 
vlasů. Soukromá terasa se zahradou (97 m2) je 
vybavena nábytkem. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby a 1 dítě.
Vila Suite – 1 ložnice: (37 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako studio. Navíc je samostatná 
dvoulůžková ložnice oddělena do obývacího 
prostoru dveřmi, terasa a zahrada (97 m2) 
s nábytkem. Maximální obsazenost – 4 osoby
Vila Suite – 2 ložnice: (52 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako studio, navíc 2 samostatné 
ložnici, terasu se zahradou (226 m2) vybavena 
nábytkem. Maximální obsazenost – 6 osob.
VIP Vila Suite – 1 ložnice: Pouze pro období 
listopad – duben. (37 m2) Základní vybavení 
má stejné jako studio. Dvoulůžková ložnice 
je oddělena do obývacího prostoru dveřmi 
a ve vybavení má navíc kávovar Espresso 
a myčku, na terase se zahradou (97 m2) 
lehátka. Maximální obsazenost – 4 osob.
VIP Vila Suite – 2 ložnice: Pouze pro období 
listopad – duben. (52 m2) Základní vybavení 
má stejné jako studio, 2 samostatné dvoulůž-
kové ložnice jsou oddělené od obývací části 
a ve vybavení má navíc kávovar Espresso, 
pračku, terasu se zahradou (226 m2) a lehátka.
Maximální obsazenost – 6 osob.
Villa Suite Superior – 1 ložnice: Pouze pro 
období květen – říjen. (37 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako studio. Dvoulůžková lož-
nice je oddělena do obývacího prostoru dveřmi 

a ve vybavení má navíc kávovar Espresso 
a myčku, na terase se zahradou (97 m2) 
lehátka. Maximální obsazenost – 4 osob.
Villa Suite Superior – 2 ložnice: Pouze pro 
období květen – říjen. (52 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako studio, 2 samostatné 
dvoulůžkové ložnice jsou oddělené od obývací 
části a ve vybavení má navíc kávovar Espresso, 
pračku, terasu se zahradou (226 m2) a lehátka. 
Maximální obsazenost – 6 osob.
Stravování: Studio i vily jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Snídaně, obědy 
a večeře jsou formou švédských stolů v hote-
lové restauraci Mauna Loa. Program all inclu-
sive zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, 
nealkoholické a alkoholické nápoje během dne.
Sport: Posilovna, 2 tenisové kurty, paddle, 
minigolf, hřiště na fotbal, volejbal, stolní tenis, 
šipky, pétanque, zumba, lekce tance. Na pláži 
možnost vodních sportů (windsurfing, potá-
pění, kite).
Obchody: Přímo v komplexu je několik 
obchůdků. Větší nákupní možnosti, restaurace 
a bary jsou ve městě Corralejo (cca 12 km).
Pláž: Malá přírodní pláž je u rybářské vesnici 
Machanicho (cca 1 km). Na pláž El Cotillo, která 
je od hotelu vzdálena asi 15 km, vozí hosty bez-
platný hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.origomarefuerteventura.com

Hotel ORIGO MARE FUERTEVENTURA VILLAGE CLUB**** (Lajares)
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Poloha: V severní části ostrova, 35 km od leti-
ště, v klidnější části letoviska Corralejo. Hotel 
akceptuje pouze hosty starší 17 let.
Vybavení objektu: V jedné třípatrové klima-
tizované budově nabízí tento hotel celkem 
231 pokojů (4 uzpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 6 výtahů, možnost Wi-Fi připojení 
k internetu ve společných prostorách (30 min. 
denně zdarma, jinak za poplatek), internetový 
terminál (za poplatek), restaurace, 3 bary, kon-
ferenční sál (až 80 osob), kadeřnictví a salón 
krásy, služby prádelny, obchod se suvenýry, 
půjčovna aut a kol, služby lékaře (na vyžádání), 
parkoviště (za poplatek). V hotelové zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden s jacuzzi, 
v zimních měsících vyhřívaný, vstup přizpůso-
bený pro tělesně postižené), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky. Hosté mohou vyu-
žít i nabídku služeb U-SPA (cirkulační bazén, 
masáže, turecké lázně, sauna atd.). Hotel 

zajišťuje několikrát v týdnu denní nebo večerní 
zábavu.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 35 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení telefon, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, trezor (k proná-
jmu), televizi se satelitními programy, minibar 
(za příplatek), rychlovarnou konvici, koupelnu 
(vana se sprchou) s WC, bidetem a vysoušečem 
vlasů. Balkon má výhled do ulice. Za příplatek 
je možné objednat pokoj s výhledem na bazén 
nebo boční výhled na moře. Maximální obsa-
zenost – 2 osoby (starší 17 let).
Pokoj Deluxe: (cca 45 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, ale 
je prostornější. Navíc je zde minibar (jed-
norázově naplněn nealkoholickými nápoji), 
župany a pantofle. Hosté mají 1× volný vstup 
do bazénu s masážním okruhem ve SPA (90 
min.). Umístění – v přízemí, terasa s výhledem 
do ulice. Za příplatek je možné objednat Pokoj 
Deluxe s jacuzzi a výhledem na bazén. 

Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 17  let). 
Maximální obsazenost pokoje s jacuzzi – 
2 osoby (starší 17 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci Tindaya, 
s nabídkou mezinárodní kuchyně, místních 
specialit a otevřeného vaření.
Sport: Zdarma posilovna a stolní tenis, 
za poplatek 2 tenisové kurty (s nočním osvět-
lením a možností výuky) a kulečník. Na pláži 
možnost vodních sportů a potápění.
Obchody: Různé obchody, restaurace, bary 
a služby jsou přibližně 250 m od hotelu.
Pláž: Pláž Corralejo se světlým jemným pískem 
je od hotelu vzdálena asi 120 m. K písečným 
dunám Dunas Corralejo (cca 2,5 km) jezdí dva-
krát denně hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel BARCELÓ CORRALEJO BAY**** (Corralejo)
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Poloha: V severní části ostrova, 35 km od leti-
ště, v klidnější části letoviska Corralejo. Hotel 
akceptuje pouze hosty starší 17 let.
Vybavení objektu: V jedné třípatrové klima-
tizované budově nabízí tento hotel celkem 
231 pokojů (4 uzpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 6 výtahů, možnost Wi-Fi připojení 
k internetu ve společných prostorách (30 min. 
denně zdarma, jinak za poplatek), internetový 
terminál (za poplatek), restaurace, 3 bary, kon-
ferenční sál (až 80 osob), kadeřnictví a salón 
krásy, služby prádelny, obchod se suvenýry, 
půjčovna aut a kol, služby lékaře (na vyžádání), 
parkoviště (za poplatek). V hotelové zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden s jacuzzi, 
v zimních měsících vyhřívaný, vstup přizpůso-
bený pro tělesně postižené), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky. Hosté mohou vyu-
žít i nabídku služeb U-SPA (cirkulační bazén, 
masáže, turecké lázně, sauna atd.). Hotel 

zajišťuje několikrát v týdnu denní nebo večerní 
zábavu.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 35 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení telefon, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, trezor (k proná-
jmu), televizi se satelitními programy, minibar 
(za příplatek), rychlovarnou konvici, koupelnu 
(vana se sprchou) s WC, bidetem a vysoušečem 
vlasů. Balkon má výhled do ulice. Za příplatek 
je možné objednat pokoj s výhledem na bazén 
nebo boční výhled na moře. Maximální obsa-
zenost – 2 osoby (starší 17 let).
Pokoj Deluxe: (cca 45 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, ale 
je prostornější. Navíc je zde minibar (jed-
norázově naplněn nealkoholickými nápoji), 
župany a pantofle. Hosté mají 1× volný vstup 
do bazénu s masážním okruhem ve SPA (90 
min.). Umístění – v přízemí, terasa s výhledem 
do ulice. Za příplatek je možné objednat Pokoj 
Deluxe s jacuzzi a výhledem na bazén. 

Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 17  let). 
Maximální obsazenost pokoje s jacuzzi – 
2 osoby (starší 17 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci Tindaya, 
s nabídkou mezinárodní kuchyně, místních 
specialit a otevřeného vaření.
Sport: Zdarma posilovna a stolní tenis, 
za poplatek 2 tenisové kurty (s nočním osvět-
lením a možností výuky) a kulečník. Na pláži 
možnost vodních sportů a potápění.
Obchody: Různé obchody, restaurace, bary 
a služby jsou přibližně 250 m od hotelu.
Pláž: Pláž Corralejo se světlým jemným pískem 
je od hotelu vzdálena asi 120 m. K písečným 
dunám Dunas Corralejo (cca 2,5 km) jezdí dva-
krát denně hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel BARCELÓ CORRALEJO BAY**** (Corralejo)
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Poloha: Na severním pobřeží, 35 km od leti-
ště, v oblíbeném letovisku Corralejo.
Vybavení objektu: Hotel v jedné pětipatrové 
budově nabízí celkem 372 pokojů. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, 3 restau-
race, 3 bary, internetový terminál (za popla-
tek), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce, dětský klub, herna, kadeř-
nictví, sauna, malý obchod a butik. V zahradě 
se nacházejí 2 velké bazény pro dospělé (388 
a 270 m2, jeden v zimních měsících vyhří-
vaný), dětský bazén (v zimních měsících vyhří-
vaný), sluneční terasa s lehátky, slunečníky, 
převlékací kabinky a terasa s jacuzzi. Hosté 
mohou využít nabídku SPA Renova s různými 

procedurami a masážemi. Hotel připravuje 
několikrát v týdnu animační program.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 24 m2) Klima-
tizovaný pokoj je elegantně zařízený. Ve svém 
vybavení má televizi se satelitními programy, 
telefon, minibar, trezor (k pronájmu), kou-
pelnu s WC, bidetem a vysoušečem vlasů, 
balkon (kromě jednolůžkových pokojů). Za pří-
platek je možné objednat pokoj s výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby nebo 2 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: Posilovna (zdarma, pouze pro osoby 

starší 18 let), stolní tenis, 4 osvětlené tenisové 
kurty s umělým povrchem (tenisová škola), 
kulečník. Na pláži je možnost vodních sportů, 
včetně windsurfingu.
Obchody: Velká obchodní centra jsou v cen-
tru městečka Corralejo, které je vzdáleno 
asi 5 km od hotelu. Autobusová zastávka je 
cca 300 m od hotelu.
Pláž: Přímo u hotelu se nachází, několik kilo-
metrů dlouhá, krásná pláž se světlým pískem 
Playa de Corralejo.
Internetové stránky:
www.riu.com

Hotel RIU PALACE TRES ISLAS**** (Corralejo)
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 8 km 
od letiště, v letovisku Caleta de Fuste. 
Vybavení objektu: Moderní čtyřpatrový hotel 
má celkem 462 pokojů (5 upravených pro 
osoby tělesně postižené). Hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí, výtahy, bezplatné 
základní Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu (vyšší rychlost za příplatek), 3 konfe-
renční sály (až 800 osob), 2 restaurace, 2 bary, 
mini klub (děti 4 – 7 let), maxi klub ( děti 7 – 
12 let), hlídání dětí, služby lékaře, kadeřnictví, 
malý obchod, divadlo, půjčovna aut, parkovi-
ště. V zahradě jsou 2 velké bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), jacuzzi, 
dětský bazén (v zimních měsících vyhřívaný), 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. K relaxaci mohou hosté (starší 16 let) vyu-
žít i nabídku lázeňského centra U-SPA (bazén 
s termálním okruhem, sauna, hydroterapie, 
vodní masáže, parní lázeň, léčebné procedury, 
masáže). Po celý den jsou pro děti i dospělé 
připravovány různé animační programy.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 28 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, telefon, trezor (k pronájmu), 
minibar, koupelnu s WC a vysoušečem vlasů. 
Balkon nebo terasa (cca 5 m2) mají výhled 
na bazén nebo do zahrady, za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti nebo 3 dospělé osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Pokoj Superior: (cca 28 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje. Servis 
a vybavení je rozšířeno o volný vstup do lázeň-
ského centra U-SPA (pouze hosté starší 
16  let), župany a pantofle, ručníky k bazénu, 
v koupelně dešťová sprcha, bezplatné parko-
viště. Za příplatek je možné objednat pokoj 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 3 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

formou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den (od 10.00 
do 23.00 hod.).
Sport: V hotelu je zdarma fotbalové hřiště, plá-
žový volejbal, stolní tenis a pétanque, za popla-
tek posilovna, lukostřelba, košíková, kulečník, 
4 kurty na paddle, 1 tenisový kurt a 2 hřiště 
na minigolf. Na pláži nabídka vodních sportů, 
potápění, surfová škola nebo vodní skútry. 
Golfové hřiště se nachází cca 2 km od hotelu.
Obchody: Různé obchody, restaurace a bary 
jsou v centru městečka Caleta de Fuste (cca 
100 m). Větší možnost nákupů je cca 1,5 km 
od hotelu ve velkém obchodním centru 
Atlántico.
Pláž: Hotel se nachází přímo u písečné pláže 
Caleta de Fuste se světlým pískem.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel BARCELÓ FUERTEVENTURA THALASSO & SPA**** (Caleta de Fuste)

SPA
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 8,5 km 
od letiště, v turistickém letovisku Caleta de 
Fuste.
Vybavení objektu: Komplex byl navržen 
v kanárském venkovském stylu, nabízí cel-
kem 382 studií a bungalovů rozmístěných 
v jednopatrových budovách rozlehlé zahrady 
(80  000 m2). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu v celém komplexu (omezená kapacita), 
2 restaurace, 5 barů, společenská místnost, 
dětské kluby Mini a Maxi (děti 4 – 12 let), hlí-
dání dětí (na vyžádání za poplatek), služby 
lékaře, prádelna (za poplatek), malý obchod, 
půjčovna aut. V zahradě jsou 3 bazény pro 
dospělé s oddělenými částmi pro děti (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. K rela-
xaci mohou hosté využít i nabídku služeb cen-
tra U-SPA o rozloze 3 000 m2 (termální bazén 
se slanou vodou a hydromasážním okruhem, 
sauna, turecké lázně, jacuzzi, masáže, léčebné 
procedury, kosmetický salon). Hotel zajišťuje 

bohatý denní a večerní zábavní program pro 
děti i dospělé a nejrůznější představení.
Studio Deluxe: (cca 40 m2) Klimatizovaná 
dvoulůžková ložnice je propojena s obývací 
částí. Do vybavení patří integrovaný kuchyňský 
kout (lednička, mikrovlnná trouba), televize se 
satelitními programy, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, telefon, trezor (k pronájmu), kou-
pelna s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo 
terasa. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Bungalov – 1 ložnice Superior: (cca 52 m2) 
Základní vybavení je stejné jako u studia 
Deluxe, je prostornější a navíc má samostat-
nou dvoulůžkovou ložnici oddělenou od obý-
vací části dveřmi. Maximální obsazenost 
(listopad – duben) – 2 dospělé osoby, 2 děti 
a 1 dítě do 2 let. Maximální obsazenost (kvě-
ten - říjen) – 3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 

lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den (od 10.00 
do 23.00 hod.).
Sport: V rámci programu all inclusive je zdarma 
fotbalové hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, 
pétanque, lukostřelba, košíková, paddle, teni-
sový kurt (noční osvětlení za poplatek) a mini-
golf, za poplatek posilovna. Na pláži nabídka 
vodních sportů, potápění, surfová škola nebo 
vodní skútry. Golfové hřiště Fuerteventura Golf 
Club a Golf Salinas de Antigua jsou vzdálena 
cca 4,5 km.
Obchody: V bezprostřední blízkosti komplexu 
jsou různé obchody, restaurace a noční klub. 
Větší možnost nákupů je přibližně 800 m 
od hotelu ve velkém obchodním centru.
Pláž: Hotel se nachází přímo u pláže Caleta de 
Fuste se světlým pískem.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel BARCELÓ CASTILLO BEACH RESORT**** (Caleta de Fuste)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 8,5 km 
od letiště, v oblasti Caleta de Fuste.
Vybavení objektu: Tento jednoduše zaří-
zený hotel se skládá ze 3 třípatrových budov 
a má celkem 223 suite. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu v prostoru recepce, výtahy, 
2 restaurace, bar, společenská místnost s tele-
vizí, 8 kongresových sálů, dětský klub a herna, 
služba lékaře (na vyžádání), kadeřnictví a kos-
metický salon, prádelna, malý obchod, par-
koviště. V hotelu jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětský 
bazén, sluneční terasy, lehátka, slunečníky, 
vnitřní dětské hřiště. Hosté mohou využít 
i nabídku služeb centra Wellness & SPA (bazén 
s masážními tryskami, sauna, jacuzzi, masáže 
a turecká lázeň), do kterého mají (osoby starší 
18 let) jeden volný vstup zdarma. Hotel zajiš-
ťuje denní a večerní animační programy pro 
děti i dospělé.

Junior Suite: (cca 68 m2) Prostorný klimati-
zovaný suite má dvoulůžkovou ložnici oddě-
lenou od obývací části dveřmi. Do vybavení 
patří integrovaný kuchyňský kout (mikrovlnná 
trouba, malá lednička), placené Wi-Fi připojení 
k internetu, televize se satelitními programy, 
telefon, trezor (k pronájmu), koupelna s vanou, 
WC a vysoušečem vlasů. Balkon nebo terasa 
mají výhled na bazén, za příplatek je možné 
objednat výhled na moře. Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost 
– 2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let nebo 
3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Junior Suite Superior: Platí v období listo-
pad – duben. (cca 117 m2) Základní vybavení 
má stejné jako Junior Suite, je velmi prostorný 
a vybaven manželskou postelí. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.

Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 10.00 
do 23.00 hod.).
Sport: Zdarma posilovna, za poplatek tenisový 
kurt, squash, paddle, stolní tenis, pétanque 
a kulečník. Na pláži je možnost vodních sportů 
(katamarán, plachtění, potápění), cca 1,5 km 
od hotelu je osmnáctijamkové golfové hřiště 
Fuerteventura Golf Club.
Obchody: Možnosti nákupů, restaurace a bary 
jsou v centru městečka Caleta de Fuste (cca 
300 m).
Pláž: Hotel se nachází přímo u písečné pláže 
Caleta de Fuste se světlým pískem.
Internetové stránky: 
www.hotelgeranios.com

Hotel GERANIOS SUITES & SPA**** (Caleta de Fuste)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na východním pobřeží, přibližně 9 km 
od letiště, v oblasti Caleta de Fuste. 
Vybavení objektu: V jedné členité šestipat-
rové budově je celkem 266 luxusně vybave-
ných pokojů (39 s možností propojení, některé 
upravené pro osoby tělesně postižené). 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
internetový terminál (za poplatek), bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu ve veřejných pro-
storech, 2 restaurace, kavárna, 2 bary, dětský 
klub, kabaretní divadlo, konferenční místnosti 
(250 a 65 m2, až pro 200 osob), sauna s jacuzzi, 
prádelna, půjčovna aut. V krásné hotelové 
zahradě jsou dva velké bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětský 
bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky. 
Několikrát týdně hotel pořádá animační pro-
gram pro děti i dospělé a večerní zábavná 
představení.
Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře: 
(cca 30 m2) Klimatizovaný pokoj má ve svém 
vybavení LED televizi se satelitními programy, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, telefon, 
minibar, trezorem (k pronájmu), kávovar, 

rychlovarnou konvicí, koupelnu se sprchou 
a vanou, s WC a vysoušečem vlasů. Balkon 
nebo terasa mají výhled na moře. Maximální 
obsazenost (listopad - duben) – 2 dospělé 
osoby a 1 dítě nebo 3 dospělé osoby (včetně 
dětí do 2 let). Maximální obsazenost (květen 
– říjen) – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí 
do 2 let).
Rodinný pokoj s výhledem na moře: (cca 2 × 
30 m2) Tento typ tvoří dva propojené dvou-
lůžkové pokoje, všechno vybavení je zdvo-
jené včetně balkonů. Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 3 dospělé 
osoby. Maximální obsazenost – 6 osob (včetně 
dětí do 2 let).
Junior Suite s výhledem na moře: (cca 80 m2 
včetně terasy) Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj, je však prostornější 
a má dvoulůžkovou ložnici propojenou s obý-
vací částí, rozkládací pohovku, v koupelně 
oddělenou sprchu a vanu. Maximální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 3 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

formou švédských stolů v hotelové restauraci 
Buffet Elba (mezinárodní kuchyně a tematické 
večeře). Za příplatek je možné objednat pro-
gram all inclusive, který zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: V hotelu je posilovna, tenisový kurt, fot-
balové hřiště, házená, plážový volejbal, mini-
golf. Na pláži možnost vodních sportů. Hotel 
zajišťuje pro své hosty kompletní servis služeb 
a slevy na všechna golfová hřiště (3 km od gol-
fových hřišť Fuerteventura Golf Club a Golf 
Club Salinas de Antigua).
Obchody: V blízkosti hotelu je velké obchodní 
centrum Atlántico (supermarket, specializo-
vané a luxusní obchody, restaurace, bowling, 
6 kinosálů).
Pláž: Písečná pláž Playa de Castillo se světlým 
jemným pískem začíná u hotelu, za plážovou 
promenádou.
Internetové stránky:
www.hoteleselba.com

Hotel ELBA SARA BEACH & GOLF RESORT**** (Caleta de Fuste)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 51 km 
od letiště, v oblasti Tarajalejo. Hotel je ideální 
pro páry hledající dobré standardní ubyto-
vání v klidném prostředí, ale vzhledem k jeho 
poloze doporučujeme pronájem auta. Hotel 
akceptuje pouze hosty starší 16 let.
Vybavení objektu: Tento designový hotel 
nabízí celkem 163 pokojů a junior suite 
(některé uzpůsobeny pro osoby tělesně posti-
žené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu ve veřejných prostorech, restau-
race, 2 bary, diskotéka, TV salonek, prádelna 
a služby lékaře, půjčovna aut, hlídané par-
koviště. V hotelu jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), 2 slu-
neční terasy s lehátky a slunečníky, bar. Hosté 
mohou využít nabídky Wellness & SPA centra, 
které je v horním patře hotelu (masáže, parní 

lázeň, sauna, vnitřní masážní bazén atd.), hosté 
mají 1× večerní (na objednání) a 2× denní 
vstupy do Wellness & SPA zahrnuty v ceně. 
Zkušený tým animátorů připravuje denní 
i večerní zábavné programy a představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 26 m2) Moderně zaří-
zený klimatizovaný pokoj má ve svém vybavení 
televizi se satelitními programy, telefon, pla-
cené Wi-Fi připojení k internetu, trezor (k pro-
nájmu), minibar, koupelnu s WC, bidetem 
a vysoušečem vlasů. Balkon nebo terasa mají 
výhled na bazén nebo do zahrady. Za příplatek 
je možné objednat pokoj s výhledem na moře.
Maximální obsazenost – 2 osoby (starší 16 let).
Junior Suite: (cca 35 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, navíc 
má integrovanou obývací část. Za příplatek 
je možné objednat Junior Suite s výhledem 
na moře.

Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 16 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během den (od 10.30 
do 23.00 hod.).
Sport: Plážový volejbal, kulečník, lukostřelba, 
stolní tenis, posilovna, vodní sporty, škola 
potápění (některé sporty jsou za příplatek).
Obchody: Několik obchodů je přímo v hotelu, 
další obchůdky, místní restaurace a supermar-
ket jsou vzdáleny přibližně 200 m od hotelu.
Pláž: Poblíž hotelu je oblázková pláž s černým 
pískem Playa Tarajalejo.
Internetové stránky: 
www.r2hotels.com

Hotel R2 BAHÍA DESIGN HOTEL & SPA WELLNESS**** (Tarajalejo)

SPA

ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 62 km 
od letiště, přímo u moře v oblasti Costa 
Calma. 
Vybavení objektu: Hotel s architekturou 
koloniálního stylu nabízí celkem 384 pokojů 
(některé uzpůsobeny pro osoby tělesně posti-
žené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, několik výtahů (z toho 2 panora-
matické), internetový terminál (za popla-
tek) a bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce, 2 restaurace, 5 barů, 
4 konferenční sály (až 350 osob), dětský klub, 
obchody, kadeřnictví, prádelna, půjčovna aut, 
soukromé parkoviště. V hotelové zahradě 
jsou 2 velké bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný, jeden se sla-
nou vodou a přírodním přepadem do moře), 
dětský bazén (v zimních měsících vyhřívaný), 
sluneční terasy s lehátky a slunečníky. Hosté 
mohou využít nabídku relaxačního centra SPA 

(sauna, masáže, turecké koupele, atd.). Hotel 
připravuje animační program.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 25 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, placené Wi-Fi připo-
jení k internetu, trezor (k pronájmu), minibar, 
koupelnu s odděleným WC a vysoušečem 
vlasů, balkon s bočním výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 50 m2) Jedná se o 2 pro-
pojené dvoulůžkové pokoje. Všechno vyba-
vení je zdvojené, včetně balkonů, které mají 
většinou výhled na moře. Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby a 2 děti. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 3 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Suite: (cca 43 m2) Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj, je však větší a ložnice 
je od obývacího pokoje oddělena dveřmi. 

Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 3 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: Tenisový kurt, plážový volejbal, posi-
lovna, kulečník, kurt na squash, paddle, mini-
golf, víceúčelové hřiště, pétanque, stolní tenis. 
Obchody: Přibližně 1 km od hotelu je super-
market, větší nákupní možnosti, restaurace 
a služby v nákupním centru Sotavento (cca 
1,5 km).
Pláž: V hotelu je mořská laguna s malou píseč-
nou pláží, přibližně 2 km od hotelu přírodní 
pláž se světlým pískem. V některých obdobích 
se přírodní cestou pláž mění, písek je odpla-
ven a zpět naplaven mořem, v této 
době je pláž z černých oblázků.
Internetové stránky:
www.r2hotels.com

Hotel R2 RIO CALMA HOTEL SPA WELLNESS & CONFERENCE**** (Costa Calma)

SPA
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 62 km 
od letiště, v letovisku Costa Calma. 
Vybavení objektu: Jednoduše zařízený hotel 
nabízí celkem 300 pokojů. Hostům je k dis-
pozici vstupní hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce, 
restaurace, bar, Tapas bar, společenská míst-
nost s televizí, dětský klub, prádelna, služby 
lékaře, sauna a masáže, malý obchod, butik, 
půjčovna aut. V hotelové zahradě je velký 
bazén pro dospělé (směs slané a sladké vody), 
dětský bazén (oba v zimních měsících vyhří-
vané), sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 
dětské hřiště. Hotelový tým animátorů připra-
vuje po celý den sportovní i zábavný animační 
program, večerní představení a diskotéku.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 16 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, telefon, malou ledničku, 
trezor (k pronájmu), koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů. Balkon nebo terasa mají výhled 
do zahrady nebo na bazén. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let nebo 
2 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Rodinný pokoj: (cca 24 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je však pro-
stornější a má navíc dvě rozkládací pohovky. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby, 
1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické 

nápoje místní výroby po celý den (do 23.00 
hod.).
Sport: Posilovna, stolní tenis, kulečník, 2 teni-
sové kurty, možnost vodních sportů na pláži.
Obchody: Nejbližší nákupní centrum je vzdá-
leno přibližně 300 m od hotelu.
Pláž: Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti 
pláže, z hotelové zahrady je na ni přímý vstup. 
V některých obdobích se přírodní cestou 
pláž mění, písek je odplaven a zpět naplaven 
mořem, v této době je pláž z černých oblázků.
Internetové stránky:
www.sbhfue.com

Hotel SBH FUERTEVENTURA PLAYA**** (Costa Calma)  
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 64 km 
od letiště, v klidné části oblasti Costa Calma. 
Vybavení objektu: Tento moderní hotel nabízí 
celkem 354 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, výtahy, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu ve vstupní hale a v pro-
storu recepce, internetový koutek (zdarma), 
restaurace, 3 bary, 2 kongresové sály (až 230 
osob), dětský klub Daisy (děti 4 – 12 let), malý 
obchod, prádelna a parkoviště. V hotelové 
zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný, jeden s mořskou 
vodou), 2 bazény pro děti (v zimních měsících 
vyhřívané), sluneční terasa s lehátky a slu-
nečníky, lehátka „bali“. Hosté (starší 16  let) 
mohou využít nabídku služeb lázeňského 
centra Despacio (cirkulační bazén s mořskou 
vodou, kosmetická ošetření, masáže, termální 
sprchy, sauna, turecká lázeň, kadeřnictví), kde 
bývají vyhrazeny i hodiny pro rodiny s dětmi 
a mladistvé. Hotel připravuje denní a večerní 
animační programy pro děti a dospělé.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 17 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, minibar, trezor (k pronájmu), 

koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, balkon 
má výhled na bazén nebo do zahrady. Za pří-
platek je možné objednat pokoje s výhledem 
na moře (platí v období listopad – duben). 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Pokoj Superior: (cca 23 – 30 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, 
je prostornější a navíc má pohovku, kávovar 
Nespresso a župany. Balkon má boční výhled 
na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 30 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, ale ložnice je 
oddělena od obývací části. Navíc ve vybavení 
kávovar Nespresso, Docking Station a v kou-
pelně pantofle a župany. Umístění – 4., 5. a 6. 
patro s výhledem na moře. Maximální obsa-
zenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí 
do 2 let).
Junior Suite Superior: (cca 30 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, 
ale ložnice je oddělena od obývací části. Navíc 
ve vybavení kávovar Nespresso, Docking 
Station, v koupelně pantofle a župany, 

prostorná terasa (cca 31 m2). Umístění – 6. 
patro s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů. Program all inclusive 
zahrnuje plnou penzi, nabídku místních alko-
holických i nealkoholických nápojů a lehké 
občerstvení během dne.
Sport: V hotelu je hřiště na plážový volejbal, 
víceúčelové hřiště, posilovna (zdarma), mini-
golf, paddle, lukostřelba, pétanque, kulečník, 
stolní tenis, obří šachy, šipky, potápěčské cent-
rum, na pláži nabídka vodních sportů.
Obchody: Menší obchodní centrum je asi 
450 m od hotelu, větší nákupní možnosti při-
bližně 2 km.
Pláž: Hotel má přímý vstup na světlou píseč-
nou pláž Sotavento s pozvolným vstupem 
do moře.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 TINDAYA**** (Costa Calma) ALL
INCLUSIVE   

SPA
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 65 km 
od letiště, v klidné části rekreační oblasti Costa 
Calma. 
Vybavení objektu: V několika propojených 
až sedmipatrových budovách hotel nabízí 
celkem 333 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní halu s recepcí, výtahy, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu v lobby a snack baru 
Maxorata, internetový koutek (za poplatek), 
2 restaurace, 3 bary, 2 kongresové sály (až 
230 osob), dětský klub Daisy (děti 4 – 12 let), 
malý obchod, kadeřnictví, prádelna a parko-
viště. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden vnitřní, v zimních měsících 
vyhřívaný), dětský bazén, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, lehátka „bali“. Hosté 
mohou využít i nabídku služeb SPA (vyhří-
vaný bazén, jacuzzi, sauna, masáže, kos-
metika atd.). Hotel zajišťuje denní animační 
program pro děti i dospělé, večer mini-disco, 

různá umělecká představení nebo hudební 
vystoupení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 19 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, minibar (za poplatek), trezor 
(k pronájmu), koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů. Balkon má výhled na bazén nebo 
do zahrady. Za příplatek je možné objed-
nat pokoj s bočním nebo přímým výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: Pouze v období květen až říjen. 
(cca 26 m2) Základní vybavení je stejné jako 
u dvoulůžkového pokoje, ložnice je propo-
jena s obývací částí. Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 

lehké občerstvení, alkoholické a nealkoholické 
nápoje během dne (mimo lobby bar).
Sport: V hotelu je tenisový kurt, hřiště na plá-
žový volejbal, posilovna, minigolf, lukostřelba, 
pétanque, kulečník, stolní tenis, obří šachy, 
šipky, potápěčské centrum, na pláži možnost 
vodních sportů. V ceně all inclusive je zahrnuta 
1 hod. tenisu a 30 min. minigolfu (na pokoj 
a dobu pobytu), rezervace je nutná.
Obchody: Menší obchody jsou asi 300 m 
od hotelu, větší obchodní centra přibližně 
2 km.
Pláž: Hotel má přímý vstup na pláž Playa 
Esmeralda se světlým jemným pískem, která 
byla oceněna vlajkou EU. Na ni navazuje světlá 
písečná pláž Sotavento s pozvolným vstupem 
do moře.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 SENTIDO PLAYA ESMERALDA**** (Costa Calma) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 68 km od leti-
ště v oblasti Playa Barca. Vhodné pro milov-
níky nerušené dovolené a pro příznivce 
windsurfingu.
Vybavení objektu: Hotel nabízí v hlavní 
devítipatrové budově 418 pokojů a ve 4 blo-
cích spodní zahrady 144 pokojů typu „vilka“. 
Hostům je k dispozici prostorná vstupní hala 
s recepcí, internetový koutek a Wi-Fi připojení 
k internetu v hotelové hale (oboje za přípla-
tek), restaurace, 3 bary, společenská místnost 
s televizí, konferenční místnost (až 125 osob), 
dětský klub (děti 5 – 12 let), malý obchod, 
malá astronomická observatoř (za poplatek), 
butik, půjčovna aut, parkoviště. V tropické 
zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný, jeden se slanou 
vodou a vodními masážemi), dětský bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasy 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, klub Gabi 
s venkovní terasou a lehátky „bali“ (za přípla-
tek). Hosté mohou využít nabídky SPA (sauna, 
turecká lázeň, masáže, jacuzzi a kosmetické 
procedury). Hotel pořádá denní i večerní ani-
mační programy pro děti i dospělé, hudební, 
sportovní a profesionální představení.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 26 m2) Klimatizovaný 

pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, trezor (k pronájmu), 
koupelnu s WC a vysoušečem vlasů. Balkon 
nebo terasa mají výhled na vnitřní nádvoří 
hotelu nebo do zahrady. Za příplatek je možné 
objednat pokoj s výhledem na lagunu nebo 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Pokoj The Level s výhledem na moře: (cca 
26 m2) Pokoj je zařízen v elegantním a atrak-
tivním stylu, základní vybavení má stejné 
jako standardní pokoj. Servis je rozšířen 
o denní tisk, zdarma minibar, volný přístup 
k internetu v internetovém koutku u recepce, 
v Lounge baru kávu, čaj, nealkoholické nápoje, 
pečivo, občerstvení a čerstvé ovoce (od 10.00 
do 16.00 hod.), jeden volný vstup na osobu 
do SPA (sauna, hydromasážní a turecké lázně). 
Umístění – horní patra hotelu s nádherným 
výhledem na oceán. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Pokoj – typ „Vilka“: Platí v období duben 
– říjen. (cca 29 m2) Základní vybavení má 
stejné jako standardní pokoj. Dvoulůžková 
ložnice je od obývací části oddělena sloupy, 
navíc má ledničku a mikrovlnou troubu, bal-
kon většinou s výhledem na moře. Umístění 

– spodní hotelová zahrada (v jednom ze 4 pat-
rových domků) s přímým vstupem na pláže 
Sotavento. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: Zdarma posilovna a tenisový kurt 
(zapůjčení raket na vratnou zálohu), plážový 
volejbal, stolní tenis, za poplatek kurt paddle 
s umělým osvětlením (zapůjčení raket na vrat-
nou zálohu). Na pláži nabídka vodních sportů 
(windsurfing, potápění).
Obchody: Menší obchůdky jsou přímo 
v hotelu, větší nákupní možnosti a nejbližší 
obchodní centrum je asi 4 km od hotelu v měs-
tečku Costa Calma.
Pláž: Ze zahrady hotelu je přímý vstup na pláž 
s jemným světlým pískem Playa Sotavento – 
Playa Barca, která je součástí 30 km dlouhé 
pláže Playa Jandía.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel MELIÁ GORRIONES**** (Playa Barca)  
ALL

INCLUSIVE  
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Poloha: V klidné části na jihu ostrova, 78 km 
od letiště, v oblasti Playa Butihondo. 
Vybavení objektu: Hotelový komplex stojí 
na vyvýšenině nad mořem. V tropické zahradě 
(60 000 m2) je v 10 třípatrových budovách cel-
kem 512 pokojů (některé uzpůsobeny pro 
osoby tělesně postižené) rozmístěných do dvou 
oblastí: hlavní zóna „Princess“ a zóna jen pro 
dospělé „Only Adults”. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, 2 výtahy, internetový 
koutek a Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu (oboje za poplatek), restaurace, několik 
barů, dětský klub (děti 4 – 12 let), hlídání dětí, 
prádelna, služba lékaře, malý obchod, půj-
čovna aut. V hlavní zóně „Princess“ je bazén 
pro dospělé (800 m2 s kaskádami) a dětský 
bazén (oba v zimních měsících vyhřívané), 
velká sluneční terasa s lehátky, slunečníky, 
dětské hřiště a malá ekofarma Farm Princess. 
V zóně „Only Adults” (vstup pouze pro klienty 
se zakoupeným ubytováním – jen pro dospělé) 
jsou 3 bazény (v zimních měsících vyhřívané): 
„Chill-Out“ bazén (300 m2) s výhledem na moře, 
sluneční terasa s lehátky a lehátka „bali“, bazén 
„Relax“ (150 m2) s přímým výhledem na moře, 
„Naturist“ bazén s areálem pro nudisty (100 m2) 
se sluneční terasou, lehátky, slunečníky 
a jacuzzi. V této zóně je k dispozici i Wellness 
centrum Zen Area (700 m2) s venkovní jacuzzi 
(masážní sprchy, sauna, turecké lázně, masáže, 
orientální techniky atd.). Hotel zajišťuje spor-
tovní a zábavné programy, pro děti i dospělé, 
během dne, ve večerních hodinách různá před-
stavení a vystoupení s živou hudbou.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 32 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve vybavení televizi se satelitními 
programy, rozkládací pohovku, telefon, pla-
cené Wi-Fi připojení k internetu, trezor (k pro-
nájmu), minibar, malou ledničku, koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu. 
Za příplatek je možné objednat Pokoj Ocean 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby a 2 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Pokoj – jen pro dospělé: (cca 32 m2) Základní 
vybavení je stejné jako ve dvoulůžkovém 
pokoji, hosté mohou navíc využívat zvláštní 
služby a bazény (viz vybavení hotelu). Za pří-
platek je možné objednat Pokoj Ocean (pouze 
pro dospělé) s výhledem na moře. Umístění 
– v klidné části hotelu v oddělené sekci „Only 
Adults”. Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 
18 let).
Rodinný pokoj Superior: (cca 64 m2) Tento 
typ tvoří dva propojené dvoulůžkové pokoje, 
všechno vybavení je zdvojené včetně balkonů. 
Možnost zapůjčení ohřívače dětských lahví 
a baby-telefonu. Umístění – v části „Family 
Princess“. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti. Maximální obsazenost – 
4 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 64 m2) Základní vybavení je stejné 
jako ve dvoulůžkovém pokoji, dvoulůžková lož-
nice je oddělena od obývací části, má 2 kou-
pelny. Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
a 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Suite pro dospělé: (cca 64 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, 

ložnice je od obývací části oddělena dveřmi. 
V koupelně navíc župany, pantofle a ručníky 
k bazénu. Terasa (20 m2) má výhled na moře 
a přímý vstup do privátní zahrady (16 m2). 
Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 18 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje 
během dne. Za příplatek je možné objednat 
balíček Premium, který navíc zahrnuje prémi-
ové nápoje (s výjimkou archivních vín a fran-
couzského šampaňského), župany a pantofle, 
bezplatný trezor, vodu do minibaru (doplňo-
vána denně), VIP přijetí při příjezdu, kávu a čaj 
při příjezdu, denní předpověď počasí, pozdní 
check-out (bez příplatku, na vyžádání dle 
dostupnosti).
Sport: V hlavní zóně jsou 4 tenisové kurty 
s umělým travnatým povrchem (za poplatek 
možnost výuky), stolní tenis, kulečník, luko-
střelba, víceúčelové hřiště na volejbal, fotbal 
a basketbal, paddle (za poplatek). V zóně „jen 
pro dospělé“ je Pilates, Tai Chi a posilovna.
Obchody: Přímo v hotelu je malý obchod, butik 
a obchod se suvenýry. Větší nákupní možnosti 
jsou v cca 5 km vzdáleném městečku Morro 
Jable.
Pláž: Hotel se nachází přímo nad pláží Playa 
Butihondo (cca 150 m) se světlým pískem, která 
je součástí 30 km dlouhé pláže Playa 
Jandía. Přístup na pláž je po scho-
dech z hotelové zahrady.
Internetové stránky:
www.princess-hotels.com

Hotel CLUB JANDÍA PRINCESS & SPA**** (Playa Butihondo)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 78 km od letiště, 
v oblasti Playa Butihondo.
Vybavení objektu: V 8 třípatrových budo-
vách je rozmístěno celkem 697 dvoulůžkových 
pokojů (některé upravené pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici recepce, 
možnost Wi-Fi připojení k internetu a inter-
netový koutek (oboje za poplatek), 3 restau-
race, 5 barů, dětský klub (děti 4 – 12 let), 
hlídání dětí, kadeřnictví, sauna a turecké lázně 
(zdarma), prádelna, půjčovna aut. V hotelové 
zahradě jsou 4 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
sluneční terasa s lehátky a slunečními zábra-
nami, dětské hřiště, terasa pro nudisty. Hotel 
pořádá animační programy, večerní předsta-
vení a vystoupení s živou hudbou.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, malou lednici, trezor (k pronájmu), 
koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, balkone 
nebo terasu. Za příplatek je možné objed-
nat pokoj s bočním nebo přímým výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby nebo 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Rodinný pokoj Superior: (2 × cca 20 m2) Tento 
typ tvoří dva propojené dvoulůžkové pokoje, 
všechno vybavení je zdvojené včetně balkonů. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti. Maximální obsazenost – 4 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

formou švédských stolů v hotelové restauraci 
s nabídkou místních specialit i mezinárodní 
kuchyně. Program all inclusive zahrnuje plnou 
penzi, lehké občerstvení, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby po celý den.
Sport: Zdarma stolní tenis a posilovna, 
za poplatek 3 tenisové kurty s umělou trávou 
a kulečník. Hotel nabízí možnost zajištění školy 
tenisu, plavání a osobního trenéra v posilovně.
Obchody: Nejbližší obchodní centrum je 
v městečku Morro Jable cca 6,5 km od hotelu.
Pláž: Nádherná písečná pláž Esquinzo se 
nachází přibližně 150 m pod hotelem.
Internetové stránky: 
www.princess-hotels.com

Hotel FUERTEVENTURA PRINCESS**** (Playa Butihondo)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jižním pobřeží, 79 km od letiště, 
v oblasti Playa Butihondo. 
Vybavení objektu: V několika třípatrových 
budovách je celkem 634 pokojů, 58 z nich 
v separátní části hotelu „Private Lodge“. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
výtahy, 4 restaurace, 3 bary, Wi-Fi připojení 
k internetu v prostoru recepce a internetový 
terminál (oboje za poplatek), konferenční sál 
a divadlo (až 450 osob), dětské kluby Magic 
Mungo (děti 3 – 7 let), Magic Kids (děti 8 – 12 
let), Teens (děti 13 – 16 let), prádelna, parkovi-
ště. V zahradě jsou 4 bazény pro dospělé (dva 
v zimních měsících vyhřívané), dětský bazén, 
sluneční terasy s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště a nudistická zóna. Hosté mohou využít 
nabídku Wellness centra (masáže, kosmetika, 
kadeřnictví). Tým animátorů připravuje celo-
denní i večerní programy pro děti i dospělé, 
představení s živou hudbou nebo zábavný 
program.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 38 m2) Pokoj má 
ve svém vybavení televizi se satelitními 

programy, telefon, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, trezor (k pronájmu), centrálně 
řízenou klimatizaci (dle počasí), ledničku, kou-
pelnu s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo 
terasu. Za příplatek je možné objednat pokoj 
Superior s výhledem na moře (květen – říjen) 
nebo dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře 
(listopad – duben). Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby, 1 dítě 
a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Private Lodge: Platí pro období kvě-
ten – říjen. (cca 42 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj. Servis je rozší-
řen o exkluzivní služby v areálu Private Lodge, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, v koupelně 
je hydromasážní vana a luxusní koupelové 
doplňky, zvláštní check-in a check-out (dle 
dostupnosti). Balkon má většinou částečný 
výhled na moře. Maximální kapacita – 3 osoby 
(starší 16 let).
Rodinný pokoj: (cca 36 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je však pro-
stornější a navíc má rozkládací pohovku. 

Minimální i maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive nabízí plnou 
penzi formou švédských stolů v hotelové 
restauraci, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby v průběhu 
celého dne.
Sport: Posilovna (zdarma), hřiště na plážový 
volejbal a malý fotbal, 2 tenisové kurty, stolní 
tenis, kulečník (za poplatek), spinning, pilátes, 
kurzy aerobiku, vodní gymnastika. Na pláži 
nabídka vodních sportů, okolí vhodné pro 
cyklistiku.
Obchody: Malý obchod je přímo v hotelu, 
větší obchodní centrum se nachází cca 4 km 
od hotelu.
Pláž: Hotel je umístěn přímo nad překrásnou 
pláží Playa Butihondo se světlým pískem. Pláž 
je přístupná po schodech nebo 
boční cestou.
Internetové stránky:
www.magiclife.com

Hotel TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA**** (Playa Butihondo) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: V jižní části ostrova, 80 km od letiště, 
v oblasti Playa de Matoral. 
Vybavení objektu: V jedné osmipatrové 
budově se nachází celkem 437 pokojů (5 uzpů-
sobených pro osoby tělesně postižené). 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
6 výtahů, internetová kavárna a Wi-Fi připo-
jení k internetu v hale (oboje za poplatek), 
restaurace, několik barů, konferenční sál (až 
70 osob), dětské kluby Mini (děti 4 – 8 let), 
Maxi (děti 9 – 12 let) a Teenie (děti 13 – 16 let), 
kadeřnictví, lékařská služba, sauna a masáže, 
jacuzzi, čistírna, obchod se suvenýry a tiskem. 
V zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Hotel při-
pravuje program pro děti (kreslení, hry, sport) 
i dospělé (živá hudba, diskotéka, profesionální 
představení).

Dvoulůžkový pokoj: (cca 32 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, minibar, trezor (k pro-
nájmu), koupelnu s WC, vanou a vysoušečem 
vlasů, balkon nebo terasu. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s bočním nebo přímým 
výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 45 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, 
navíc má v obývací části rozkládací pohovku. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj – 2 propojené pokoje: (cca 2 × 
32 m2) Jedná se o dva propojené dvoulůžkové 
pokoje. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti. Maximální obsazenost – 
6 dospělých osob (včetně dětí do 2 let).

Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: V hotelu je zdarma posilovna a spi-
nning, stolní tenis, volejbal, potápěčské cent-
rum, lukostřelba, squash, kulečník a na pláži 
nabídka vodních sportů.
Obchody: Nedaleko hotelu se nachází hlavní 
třída s velkým množstvím obchůdků, větší 
nákupní možnosti jsou v centru městečka 
Morro Jable (cca 3 km).
Pláž: Hotel stojí přímo na začátku překrásné 
dlouhé pláže Playa de Jandía se světlým 
pískem.
Internetové stránky:
www.iberostar.com

Hotel IBEROSTAR FUERTEVENTURA PALACE**** (Playa de Matoral) ALL
INCLUSIVE   
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Poloha: Na jihu ostrova, 80,5 km od letiště, 
v oblasti Playa de Jandía. 
Vybavení objektu: Tento čtyřpatrový hotel 
nabízí celkem 634 pokojů (některé uzpůso-
beny pro osoby tělesně postižené). Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, inter-
netový koutek (za poplatek), bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu ve společných prosto-
rech (vysokorychlostní připojení za poplatek), 
4 restaurace, 6 barů, dětský klub, divadelní 
sál, obchod se suvenýry, půjčovna aut, parko-
viště. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, sluneční terasy s lehátky a slu-
nečníky. Hosté mohou využít nabídku služeb 
Wellness centra U-SPA (bazén, sauna, jacuzzi, 
masáže atd.). Pro hosty je zajištěn animační 
program, večerní představení i programy 
s živou muzikou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 35 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, minibar, ledničku, tre-
zor (k pronájmu), telefon, koupelnu s WC 
a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu (cca 
6 m2). Za příplatek je možné objednat pokoj 

s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Deluxe: (cca 30 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje. Servis 
je rozšířen o bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu, televizi Led 40“, zařízení na kávu a čaj, 
v koupelně dešťová sprcha, župany, pantofle, 
ručníky na pláž a make-up zrcátko. Balkon 
nebo terasa (cca 6 m2) má výhled na moře. 
Umístění – v hlavní budově, některé pokoje 
jsou bezbariérové. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj (cca 70 m2) Tento typ je propo-
jením dvou dvoulůžkových pokojů se stejným 
základním vybavením, všechno vybavení je 
zdvojené včetně balkonů. Umístění – v tropické 
zahradě. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti. Maximální obsazenost (listopad 
– duben) – 4 dospělé osoby a 2 děti  (včetně 
dětí do 2 let). Maximální obsazenost (květen – 
říjen) – 6 dospělých osob (včetně dětí do 2 let).
Suite Deluxe: (cca 60 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u dvoulůžkového pokoje, ložnice 
je oddělena od obývací části dveřmi. Servis je 
rozšířen o placené Wi-Fi připojení k internetu, 

LCD televizi se satelitními programy, v kou-
pelně hydromasážní vana, pantofle a župany. 
Maximální obsazenost (květen - říjen) – 4 osoby 
(včetně dětí do 2 let). Maximální obsazenost 
(listopad – duben) – 3 dospělé osoby a 1 dítě 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 07.00 
do 23.00 hod.).
Sport: Stolní tenis, tenisový kurt, víceúčelová 
hřiště, posilovna. Na pláži možnost vodních 
sportů.
Obchody: Vedle hotelu je menší obchodní cen-
trum se samoobsluhou, větší obchody, restau-
race i bary jsou v městečku Morro Jable (cca 
1 km).
Pláž: Krásná pláž se světlým pískem Playa del 
Matorral je vzdálena přibližně 400 m od hotelu.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel OCCIDENTAL JANDÍA PLAYA**** (Playa de Jandía)  
ALL

INCLUSIVE  

SPA
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 84 km 
od letiště, v oblasti Morro Jable.
Vybavení objektu: Tento příjemný rodinný 
hotel má v jedné třípatrové budově celkem 
225 pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, Wi-Fi připojení k internetu (za popla-
tek), restaurace, 2 bary, služby lékaře, půjčovna 
aut. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén (v zimních měsících vyhřívaný), 
2 sluneční terasy s lehátky a slunečníky. Každý 
den je připravován animační program pro děti 
i dospělé, večerní zábavná představení.
Standardní pokoj: (cca 29 m2) Moderně 
zařízený klimatizovaný dvoulůžkový pokoj 
má ve svém vybavení televizi se satelitními 
programy, telefon, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, trezor (k pronájmu), minibar 
(za příplatek), koupelnu s WC a vysoušečem 

vlasů, terasu nebo balkón. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem do zahrady 
nebo na bazén. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 35 m2) Základní vybavení 
je shodné se standardním pokojem, je však 
prostornější. Za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem do zahrady nebo na bazén. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: Pouze v období květen – říjen. 
(cca 45 m2) Základní vybavení je shodné se 
standardním pokojem, je velmi prostorný 
a ložnice je od obývací části oddělena chod-
bou. Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou 

formou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické i alkoholické 
nápoje místní výroby během celého dne.
Sport: Tenisový kurt, stolní tenis, volejbal, 
šipky, pétanque a kulečník, na pláži nabídka 
vodních sportů a nedaleko od hotelu squash 
nebo jízda na koni.
Obchody: V okolí hotelu je velké množství 
různých obchůdků a restaurací, přímo naproti 
hotelu (cca 100 m) velké obchodní centrum.
Pláž: Krásná pláž se světlým pískem Playa de 
Jandía se nachází asi 150 m od hotelu.
Internetové stránky:
www.lopesan.com

Hotel IFA ALTAMARENA**** (Morro Jable)  
ALL

INCLUSIVE
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 83,5 km 
od letiště, v oblasti Morro Jable.
Vybavení objektu: Hotel nabízí v několika 3-4 
patrových propojených budovách celkem 201 
pokojů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, internetový terminál (za poplatek), 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu, 2 restaurace, 2 bary, konferenční 
místnost, menší obchod, stánek s novinami. 
V zahradě je bazén pro dospělé (296 m², v zim-
ních měsících vyhřívaný) s oddělenou částí pro 
děti, jacuzzi, sluneční terasa s lehátky a slu-
nečníky. Hosté mohou využít nabídku služeb 
centra zdraví a krásy Body Love (fyzioterapie, 
sauna, masáže, léčebné i kosmetické proce-
dury, zábaly, manikúra, pedikúra, kadeřnictví). 

Hotel připravuje animační programy pro děti 
i dospělé.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 42 m2) Ložnice má 
integrovanou obývací část (v některých snížená 
úroveň o 2 schody). Ve vybavení je televize se 
satelitními programy, telefon, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu, trezor (k pronájmu), 
stropní ventilátor, minibar, koupelna s WC, 
vanou a vysoušečem vlasů. Balkon nebo 
terasa mají boční výhled na moře, za příplatek 
je možné objednat pokoj s přímým výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let) nebo 
3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci 

s nabídkou mezinárodní i regionální kuchyně 
s otevřeným vařením, 2× týdně tematická 
večeře.
Sport: V hotelu je zdarma stolní tenis 
a posilovna, za poplatek kulečník. Nedaleko 
od hotelu jsou 2 tenisové kurty, squash, 
na pláži možnost vodních sportů.
Obchody: Nejbližší obchody jsou cca 400 m 
od hotelu, další možnost nákupů je v 600 m 
vzdáleném Morro Jable.
Pláž: Hotel se nachází přímo na pláži Playa de 
Jandía s jemným světlým pískem.
Internetové stránky:
www.riu.com

Hotel RIU PALACE JANDÍA**** (Morro Jable)  
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 63 km 
od letiště, v oblasti Costa Calma.
Vybavení objektu: Tento moderní hotel nabízí 
celkem 370 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, výtahy, Wi-Fi připojení 
k internetu (za poplatek), restaurace, 5 barů, 
3 konferenční sály (až 200 osob), kadeřnic-
tví, prádelna, služba lékaře, malé obchody. 
V zahradě jsou 2 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dět-
ské hřiště. Hosté mohou využít i nabídku 
služeb Thalasso SPA centra (bazén s cirkulač-
ním okruhem 33 °C, masáže, saunu, jacuzzi). 
Hotel pořádá animační programy i představení 
s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem 
na moře: (cca 36 m2) Klimatizovaný pokoj 
má ve svém vybavení televizi se satelitními 
programy, telefon, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, trezor (k pronájmu), minibar, kou-
pelnu s WC a vysoušečem vlasů. Za příplatek 

je možné objednat pokoj s přímým výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 50 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, je 
prostornější a má obývací pokoj s terasou. 
Umístění – přízemí. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Superior s výhledem na moře: (cca 43 m2) 
Základní vybavení je stejné jako u dvoulůž-
kového pokoje, ale má větší obývací část. 
Umístění – 3. až 7. patro. Maximální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Suite s výhledem na moře: (cca 50 m2) 
Základní vybavení je stejné jako u dvoulůž-
kového pokoje, ložnice je od obývací části 
oddělena dveřmi. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Suite Superior s výhledem na moře: (cca 
50 m2) Základní vybavení je stejné jako u dvou-
lůžkového pokoje, ložnice je od obývací části 
oddělena dveřmi. Maximální obsazenost 

– 2 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restau-
raci (večeře ve dvou turnusech). Za příplatek 
je možné objednat plnou penzi Deluxe, která 
zahrnuje španělská vína (např. Rioja), pivo 
a nealkoholické nápoje během jídla.
Sport: V hotelu jsou 2 tenisové kurty s mož-
ností výuky, stolní tenis, 2 hřiště na paddle, 
obří šachy, kulečník, posilovna a putting green. 
Na pláži je nabídka vodních sportů (potápění, 
windsurfing).
Obchody: Nákupní centrum s různými 
obchody, bary, kavárnami a restauracemi je 
vzdáleno přibližně 650 m od hotelu.
Pláž: Přímo u hotelu je pláž Costa Calma 
se světlým pískem a pozvolným vstupem 
do moře.
Internetové stránky:
www.sbhfue.com

Hotel SBH COSTA CALMA PALACE****+ (Costa Calma)

SPA
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 63 km 
od letiště, v oblasti Costa Calma.
Vybavení objektu: Tento moderní hotel nabízí 
celkem 370 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, výtahy, Wi-Fi připojení 
k internetu (za poplatek), restaurace, 5 barů, 
3 konferenční sály (až 200 osob), kadeřnic-
tví, prádelna, služba lékaře, malé obchody. 
V zahradě jsou 2 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dět-
ské hřiště. Hosté mohou využít i nabídku 
služeb Thalasso SPA centra (bazén s cirkulač-
ním okruhem 33 °C, masáže, saunu, jacuzzi). 
Hotel pořádá animační programy i představení 
s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem 
na moře: (cca 36 m2) Klimatizovaný pokoj 
má ve svém vybavení televizi se satelitními 
programy, telefon, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, trezor (k pronájmu), minibar, kou-
pelnu s WC a vysoušečem vlasů. Za příplatek 

je možné objednat pokoj s přímým výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 50 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, je 
prostornější a má obývací pokoj s terasou. 
Umístění – přízemí. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Superior s výhledem na moře: (cca 43 m2) 
Základní vybavení je stejné jako u dvoulůž-
kového pokoje, ale má větší obývací část. 
Umístění – 3. až 7. patro. Maximální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Suite s výhledem na moře: (cca 50 m2) 
Základní vybavení je stejné jako u dvoulůž-
kového pokoje, ložnice je od obývací části 
oddělena dveřmi. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Suite Superior s výhledem na moře: (cca 
50 m2) Základní vybavení je stejné jako u dvou-
lůžkového pokoje, ložnice je od obývací části 
oddělena dveřmi. Maximální obsazenost 

– 2 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restau-
raci (večeře ve dvou turnusech). Za příplatek 
je možné objednat plnou penzi Deluxe, která 
zahrnuje španělská vína (např. Rioja), pivo 
a nealkoholické nápoje během jídla.
Sport: V hotelu jsou 2 tenisové kurty s mož-
ností výuky, stolní tenis, 2 hřiště na paddle, 
obří šachy, kulečník, posilovna a putting green. 
Na pláži je nabídka vodních sportů (potápění, 
windsurfing).
Obchody: Nákupní centrum s různými 
obchody, bary, kavárnami a restauracemi je 
vzdáleno přibližně 650 m od hotelu.
Pláž: Přímo u hotelu je pláž Costa Calma 
se světlým pískem a pozvolným vstupem 
do moře.
Internetové stránky:
www.sbhfue.com

Hotel SBH COSTA CALMA PALACE****+ (Costa Calma)

SPA

 
TOP
HOTEL  

Fuerteventura

www.canariatravel.cz 129

Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 9 km 
od letiště, v oblasti Caleta de Fuste. 
Vybavení objektu: Tento luxusní pětipatrový 
hotel nabízí 266 pokojů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, Wi-Fi připojení k inter-
netu (za poplatek), 3 restaurace, 3 bary, 5 kon-
ferenčních sálů (až 650 osob), dětský klub 
Yambaland (děti 4 – 12 let), obchod se suvenýry 
a parkoviště. V zahradě je soustava několika 
propojených bazénů (dva v zimních měsících 
vyhřívané), dětské brouzdaliště, bar u bazénu, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Pro celkovou relaxaci je možné využít 
nabídku služeb Hesperides Thalasso & SPA 
(bazén, masáže, zdravotní programy, kadeřnic-
tví, salon krásy, sauna). Hotel připravuje denní 
i večerní animační program pro dospělé i děti.
Pokoj Deluxe: (cca 51 m2) Klimatizovaný 
luxusně zařízený dvoulůžkový pokoj má 
ve svém vybavení televizi se satelitními 
programy, telefon, placené Wi-Fi připojení 

k internetu, trezor (k pronájmu), koupelnu 
s vanou i proskleným sprchovým koutem, 
s WC a vysoušečem vlasů. Balkon má výhled 
na moře. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě do 2 let.
Rodinný pokoj Deluxe: (cca 51 m2) Základní 
vybavení je stejné jako v pokoji Deluxe.
Minimální/maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj Prestige: (2 × cca 51 m2) 
Tento typ tvoří dva propojené  pokoje Deluxe, 
všechno vybavení je zdvojené včetně balkonů.
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti. Maximální obsazenost – 4 dospělé 
osoby a 4 děti (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 71 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u pokoje Deluxe, je však prostor-
nější, v koupelně jacuzzi a prosklený sprchový 
kout. Balkon nebo terasa mají výhled na moře.
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).

Stravování: Snídaně, obědy a večeře s výbě-
rem mezinárodní kuchyně jsou podávána for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. Při 
výběru polopenze Deluxe si hosté mohou zvo-
lit mezi večeří formou švédských stolů nebo à 
la carte.
Sport: Tenisový kurt, kulečník, posilovna, 
v těsné blízkosti golfové hřiště Fuerteventura 
Golf Club (sleva na green fee).
Obchody: Vedle hotelu je moderní obchodní 
centrum s luxusními obchody, službami, 
restauracemi a bary.
Pláž: Přímo u hotelu se nachází uměle vytvo-
řená pláž s jemným světlým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře. Větší pláž je vzdálena 
asi 2 km, v městečku El Castillo.
Internetové stránky:
www.sheraton.com

Hotel SHERATON FUERTEVENTURA BEACH***** (Caleta de Fuste)

SPA

 
TOP
HOTEL    
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Sopečný ostrov
Tento středně velký a čtvrtý největší z Kanárských ostrovů, je 
oázou moře, větru a lávy, místem kde příroda vytvořila nádhernou 
krajinu vzhledem k velkému počtu sopek. Každého ohromí nád-
herné pláže, malé zátoky a reliéfy sopečného rázu krajiny, která 
překvapivě okouzlí svou krásou i spontánností, i proto dostal pří-
vlastek „Sopečný ostrov“. Snoubí se zde jedinečná sopečná kra-
jina s charakteristickou architekturou, která jako by nebyla pozna-
menaná masovým turismem i přes dostatečný počet kvalitních 
apartmánů a hotelů. Černá vulkanická půda až překvapivě dobře 
svědčí vinné révě, proto se právě Lanzarote chlubí velkým množ-
stvím vinic s těmi nejlepšími odrůdami vín.

Zajímavosti ostrova: Z Kanárských ostrovů bylo Lanzarote 
nejspíše obydleno jako první, což naznačuje i samotná země-
pisná poloha ostrova. Tvář ostrova od základu změnily mohutné 
sopečné erupce, které se odehrály v letech 1730 a 1824. Láva 
zalila téměř čtvrtinu plochy ostrova a vzniklo tak unikátní jihozá-
padní pohoří Montañas del Fuego a současný národní park Timan-
faya, který je doslova otevřenou učebnicí vulkanologie. Pod ost-
rovem stále dřímá činný vulkán, a nejen proto se stal v roce 1993 
světovou biosférickou rezervací UNESCO.

Většina pozoruhodností je součástí uměleckých děl nejslavněj-
šího místního rodáka Césara Manrique, která dokonale zapa-
dají do krajiny a dotvářejí její reliéfy. Za zmínku stojí kaktusová 
zahrada i oba domy Césara Manrique zpřístupněné jako muzea, 
na severu ostrova také prostory jeskyně Jameos del Agua, která 
spolu s jeskyní Cueva de los Verdes jsou součástí jednoho z nej-
delších sopečných tunelů na světě u vulkánu La Corona (délka 
7 km). Část tunelu Atlantida, vedoucí pod mořem, měří 1,5 km. 
K nim bezesporu patří i překrásné přírodní útvary Los Hervideros, 
El Golfo a vyhlídka Mirador del Rio na Salinas del Rio, ostrov Gra-
ciosa i sousední souostroví Archipielago Chinijo.

Hlavní město: Arrecife

Rozloha: 845 km2

Oblasti: Costa Teguise, La Geria, La Graciosa, La Santa, Playa 
Blanca, Playa de los Pocillos, Playa del Cable, Puerto Calero, Puerto 
del Carmen, Yaiza.

Pláže: Na ostrově je celkem 87 pláží, které zabírají 26,5 km píseč-
ného povrchu z celkem 269 km pobřeží. Ty nejznámější jsou 
Playa Papagayo (seskupení 5 pláží v samostatných zátokách – 
Playa de Mujeres, Playa del Pozo, Playa del Papagayo, Puerto 
de Muelas a La Juradita, se světlým pískem), Playa Las Cucharas 
(640 m dlouhá, jemný světle hnědý písek), Playa Bastián (375 m 
dlouhá, černý písek), Playa Famara (6 000 m, jemný světle hnědý 
písek), Playa del Risco (845 m dlouhá, jemný světlý písek), Playa 
Honda (2 000 m dlouhá, světle hnědý středně hrubý písek), Los 
Pocillos (1 230 m dlouhá, jemný světle hnědý písek), Matagorda 
(850 m, jemný světle hnědý písek), Playa Blanca (100 m, světle 
hnědý písek), Playa Dorada (300 m, světlý písek), El Golfo (300 m 
dlouhá, písek černý středně hrubý), Playa Grande (1 190 m 
dlouhá, jemný světle hnědý písek, oceněná Modrou vlajkou – oce-
nění Evropské unie).

Aktivity: Můžete vyrazit na výlet jeepem, lodí, pěšky nebo 
na kole, vydat se do jednoho z tematických parků nebo do zoo. 
Milovníci umění jistě také ocení návštěvu výstavy nebo koncertu 
v lávových jeskyních. Lanzarote je rájem pro surfaře a potápěče, 
na své si přijdou i sportovní rybáři, můžete vyrazit na trekking, 
motokáry nebo dobrodružnou výpravu pod mořskou hladinu 
výletní ponorkou.

La Geria

Jameos del Agua

Playa Papagayo

Los Harvideros

Lanzarote
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GRAN TOUR
Na ostrově Lanzarote je nejoblíbenějším výletem celodenní velký okruh ostrovem, který Vás i přes svou relativně malou rozlohu pře-
kvapí množstvím kulturních a přírodních památek, tudíž je program velmi nabitý. Cesta začíná v ranních hodinách v kaktusové zahradě 
(Jardín de Cactus), která je dílem jednoho z nejvýznamnějších rodáků ostrova Lanzarote, architekta a abstraktního umělce Césara 
Manrique. Výlet pokračuje po východním pobřeží přes rybářské vesničky Arrieta a Punta Mujeres k severní vyhlídce (Mirador del Río) 
na sousední ostrůvek La Graciosa a celé malé souostroví Archipielago Chinijo. Po cestě na oběd, ve vyhlídkové restauraci Los Helechos, 
kousek pod nejvyšším bodem ostrova, budete projíždět úrodnou oblastí Haría (údolí 1 000 palem). Cestou do vinařské oblasti La Geria, 
kde nesmí chybět ochutnávka vín a likéru, projedete i bývalé hlavní město Teguise a zeměpisným středem ostrova kolem Monumento 
al Campesino. Pomyslný vrchol výletu Vás čeká při návštěvě Národního parku Timanfaya, kde si sami ověříte, proč se Lanzarote nazývá 
sopečným ostrovem. U restaurace El Diablo (od Cesara Manrique) uvidíte ukázky teplotních anomálií a projedete lávovým polem mezi 
vulkány (cca 14 km). Na závěr výletu uvidíte západní pobřeží s vyhlídkou na smaragdové jezírko El Golfo, sopečné útesy Los Hervideros 
a solná políčka Salinas de Janubio.

LODNÍ VÝLET NA OSTRŮVEK GRACIOSA
Jeden z nejoblíbenějších celodenních lodních výletů začíná ráno cestou autobusem na sever do přístavu Orzola a přeplavbou lodí na 
ostrůvek Graciosa. Poznáte krásy nejmenšího obydleného Kanárského ostrova La Graciosa, který je součástí sousedního souostroví 
Archipielago Chinijo - jedné z největších evropských mořských přírodních rezervací. V programu je plavba katamaránem podél jižního 
pobřeží ostrova Graciosa. Katamarán zakotvený u překrásné pláže Francesa, kde se budete moci koupat přímo „z paluby“, nebo se 
nechat odvézt člunem na pláž. V ceně plavby je oběd na katamaránu, nápoje v průběhu plavby, zapůjčení vybavení na šnorchlování 
a možnost využití kajaků. Po návratu do přístavu budete mít volný čas na odpočinek u malé pláže nebo na procházku městečkem 
s kostelíkem námořníků. Výlet končí plavbou zpět větší lodí na Lanzarote do přístavu Orzola a autobusem do hotelu.

PONORKA
Zážitek dříve vyhrazen jen pro potápěče si nyní můžete užít i Vy a vydat se do hlubin Atlantiku za poznáním magického podmoř-
ského světa ostrova Lanzarote. Výlet začíná autobusem z hotelu do přístavu Puerto Colon, kde Žlutá ponorka kotví a kde budete 
mít i volný čas na prohlídku. Nenechte si ujít tuto příležitost a ponořte se do hlubin na palubě jedné z nejmodernějších pono-
rek vybavené panoramatickými okny. Klimatizovaná kabina je velmi prostorná a každému umožňuje pěkný výhled. Bezpečnost 
a speciálně vyškolený personál je při ponorech do 30 metrů naprostou samozřejmostí. Ponor trvá přibližně hodinu a po vynoření 
obdržíte certifikát, pokud budete chtít, můžete si odnést na památku také svou fotografii.

Lanzarote

3 tipy na výlety 
z ostrova Lanzarote
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RANCHO TEXAS
Lanzarote

Zábavní park Rancho Texas je připomínkou 
založení městečka San Antonio v Texasu 
který nabízí zoologickou i botanickou zahradu 
a aquapark pro děti i dospělé.

V parku si můžete prohlédnout přes 100 druhů 
zvířat, mezi kterými je skutečnou raritou chov 
bílých tygrů, navštívíte vystoupení cvičených 
papoušků, lachtanů nebo drezůru dravých 
ptáků (kondor, sup, sokol apod.).

V indiánské laguně se děti mohou projet 
na malém kajaku, na souši je povozí poníci. 

Večerní zábavu westernového městečka 
divokého západu doprovází noční představení 
„Country &Western“ a „Flamenco night“, 
taneční vystoupení a souboje kovbojů 
s indiány. 

www.ranchotexaslanzarote.com
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Poloha: Na východním pobřeží, 16 km od leti-
ště, v klidnější části letoviska Costa Teguise. 
Vybavení objektu: V komplexu o rozloze 
64 000 m2 je ve třech dvoupatrových budovách 
rozmístěno celkem 324 apartmánů. Hostům je 
k dispozici recepce, možnost Wi-Fi připojení 
k internetu (za poplatek), 2 restaurace, 2 bary, 
dětský klub (děti 4 – 12 let), samoobslužná 
prádelna (za poplatek), obchod. V hotelové 
zahradě jsou 3 velké bazény pro dospělé, dět-
ský bazén, dětské brouzdaliště, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Hotel je 
vhodný pro rodiny s dětmi, nabízí široké spor-
tovní i kulturní vyžití, programy pro děti, mini-
-disko i večerní programy pro dospělé. Hotel 
akceptuje psy do 5 kg (za poplatek).
Apartmán – 1 ložnice: (cca 46 m2) Dvou-
lůžková ložnice je oddělená od obývacího pro-
storu dveřmi. V obývací části je integrovaný 

kuchyňský kout s ledničkou, televize se sate-
litními programy (za příplatek), telefon, trezor 
(k pronájmu), koupelna s WC. Balkon nebo 
terasa mají výhled do zahrady. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Apartmán – 2 ložnice: (cca 60 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u apartmánu – 1 lož-
nice, navíc má druhou samostatnou dvoulůž-
kovou ložnici. Minimální obsazenost (listopad 
– duben) – 3 dospělé osoby. Minimální obsa-
zenost (květen – říjen) – 4 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 5 dospělých osob, 
1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou v hotelové 
restauraci formou švédských stolů s výběrem 
národní i mezinárodní kuchyně. Za přípla-
tek je možné objednat program all inclusive, 
který zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, 

nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby po celý den.
Sport: Minigolf, 2 tenisové kurty, plážový 
volejbal, stolní tenis, fotbalové hřiště, aero-
bik, pétanque, vodní pólo, kulečník, venkovní 
šachy, šipky, střelba a lukostřelba. Na pláži 
vodní sporty, kurzy potápění, škola windsur-
fingu, jízda na kajaku.
Obchody: Několik obchůdků najdete přímo 
u komplexu, větší nákupní centrum se nachází 
cca 100 m od hotelu.
Pláž: Písečná pláž Las Cucharas se světlým 
hnědým pískem je od hotelu vzdálená asi 
150 m přes silnici.
Internetové stránky:
www.loszocos.com

Apartmány LOS ZOCOS CLUB RESORT*** (Costa Teguise)  
ALL

INCLUSIVE    
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Poloha: Na východním pobřeží, 16 km od leti-
ště, v klidnější části letoviska Costa Teguise. 
Vybavení objektu: V komplexu o rozloze 
64 000 m2 je ve třech dvoupatrových budovách 
rozmístěno celkem 324 apartmánů. Hostům je 
k dispozici recepce, možnost Wi-Fi připojení 
k internetu (za poplatek), 2 restaurace, 2 bary, 
dětský klub (děti 4 – 12 let), samoobslužná 
prádelna (za poplatek), obchod. V hotelové 
zahradě jsou 3 velké bazény pro dospělé, dět-
ský bazén, dětské brouzdaliště, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. Hotel je 
vhodný pro rodiny s dětmi, nabízí široké spor-
tovní i kulturní vyžití, programy pro děti, mini-
-disko i večerní programy pro dospělé. Hotel 
akceptuje psy do 5 kg (za poplatek).
Apartmán – 1 ložnice: (cca 46 m2) Dvou-
lůžková ložnice je oddělená od obývacího pro-
storu dveřmi. V obývací části je integrovaný 

kuchyňský kout s ledničkou, televize se sate-
litními programy (za příplatek), telefon, trezor 
(k pronájmu), koupelna s WC. Balkon nebo 
terasa mají výhled do zahrady. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Apartmán – 2 ložnice: (cca 60 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u apartmánu – 1 lož-
nice, navíc má druhou samostatnou dvoulůž-
kovou ložnici. Minimální obsazenost (listopad 
– duben) – 3 dospělé osoby. Minimální obsa-
zenost (květen – říjen) – 4 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 5 dospělých osob, 
1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou v hotelové 
restauraci formou švédských stolů s výběrem 
národní i mezinárodní kuchyně. Za přípla-
tek je možné objednat program all inclusive, 
který zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, 

nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby po celý den.
Sport: Minigolf, 2 tenisové kurty, plážový 
volejbal, stolní tenis, fotbalové hřiště, aero-
bik, pétanque, vodní pólo, kulečník, venkovní 
šachy, šipky, střelba a lukostřelba. Na pláži 
vodní sporty, kurzy potápění, škola windsur-
fingu, jízda na kajaku.
Obchody: Několik obchůdků najdete přímo 
u komplexu, větší nákupní centrum se nachází 
cca 100 m od hotelu.
Pláž: Písečná pláž Las Cucharas se světlým 
hnědým pískem je od hotelu vzdálená asi 
150 m přes silnici.
Internetové stránky:
www.loszocos.com

Apartmány LOS ZOCOS CLUB RESORT*** (Costa Teguise)  
ALL

INCLUSIVE    
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 16 km 
od letiště, v klidné části letoviska Costa Teguise. 
Hotel akceptuje pouze hosty starší 18 let.
Vybavení objektu: Komplex ve stylu typické 
ostrovní architektury (na ploše 3 000 m2) 
nabízí celkem 176 apartmánů (některé uzpů-
sobený pro tělesně postižené klienty). Jeho 
součástí je zcela nezávislý klub Serenity Area 
se 78 exklusivními apartmány a samostat-
ným bazénem. Hosté mají společně se zbyt-
kem komplexu k dispozici menší vstupní halu 
s recepcí, možnost Wi-Fi připojení k internetu 
(v celém komplexu, za poplatek), restauraci, 
2 bary, televizní místnost, samoobslužnou 
pračku a sušičku (za poplatek), masáže, služby 
lékaře (na vyžádání), úschovnu zavazadel, malý 
obchod, půjčovnu automobilů a v hotelové 
zahradě další 2 velké bazény (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), sluneční terasy, lehátka 
a slunečníky. 
Apartmán – 1 ložnice: Platí v období listopad 
– duben. (cca 38 m2) Dvoulůžková ložnice je 
oddělena od obývacího pokoje dveřmi. V obý-
vací části je pohovka, integrovaný kuchyňský 
kout (lednička, toustovač, mikrovlnná trouba, 

rychlovarná konvice), telefon, možnost Wi-Fi 
připojení k internetu (za poplatek), televize 
se satelitními programy, trezor (k pronájmu), 
koupelna s WC, balkon s výhledem na bazén. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 18 let).
Apartmán – 1 ložnice Premium Serenity: 
(cca 38 m2) Základní vybavení je stejné jako 
v apartmánu – 1 ložnice, je renovovaný 
a moderně zařízený. Ve vybavení je LCD 
televize se satelitními programy, v koupelně 
vysoušeč vlasů, balkon má výhled na bazén. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 18 let).
Apartmán – 2 ložnice: Platí v období listo-
pad – duben. (cca 48 m2) Základní vybavení je 
stejné jako v apartmánu – 1 ložnice, navíc má 
druhou samostatnou dvoulůžkovou ložnici. 
Umístění – ve vyšších patrech (bez výtahu), 
balkon má výhled na bazén. Maximální obsa-
zenost – 5 osob (starší 18 let).
Apartmán – 2 ložnice Premium Serenity: 
(cca 48 m2) Základní vybavení je stejné 
jako v apartmánu – 1 ložnice, je renovo-
vaný a moderně zařízený, navíc má druhou 
samostatnou dvoulůžkovou ložnici, LCD 
televizi se satelitními programy, v koupelně 

vysoušeč vlasů. Umístění – ve vyšších patrech 
(bez výtahu), balkon má výhled na bazén. 
Maximální obsazenost – 5 osob (starší 18 let).
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Snídaně, obědy 
i večeře jsou formou švédských stolů v hotelové 
restauraci (dietní jídla na vyžádání). Program all 
inclusive zahrnuje plnou penzi a lehké občer-
stvení včetně nealkoholických a alkoholických 
nápojů místní výroby po celý den.
Sport: V komplexu je volejbalové hřiště, 
šipky, fotbalové a víceúčelové hřiště, kulečník 
(na mince), za poplatek minigolf, tenisový kurt 
a stolní tenis, na pláži možnost vodních sportů 
(windsurfing, surfování, potápění).
Obchody: Apartmány jsou vzdáleny cca 300 m 
od nákupního centra Las Cucharas s množ-
stvím barů, restaurací a obchodů.
Pláž: Přibližně 250 m od apartmánů se nachází 
pláž Playa de los Charcos a cca 350 m pláž se 
světle hnědým jemným pískem Playa de Las 
Cucharas.
Internetové stránky:
www.clubsiroco.com

Apartmány CLUB SIROCO (SERENITY)***  (Costa Teguise)  
ALL

INCLUSIVE    
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Poloha: Ve východní části ostrova, 16 km 
od letiště, v rekreační oblasti Costa Teguise.
Vybavení objektu: V několika třípatrových 
budovách hotel nabízí celkem 221 apartmánů 
(některé uzpůsobeny pro osoby tělesně posti-
žené) a v hotelové zahradě 21 bungalovů. 
V centrální budově je vstupní hala s recepcí, 
internetový koutek a Wi-Fi připojení k inter-
netu v prostoru recepce (oboje za poplatek), 
restaurace, 2 bary, společenská místnost 
s kinem, dětské kluby Baby (6 měsíců – 3 roky), 
Mini (děti 4 – 8 let), Junior (děti 9 – 12 let), 
Teen (od 13 let), Junior a Teen jsou otevřené 
jen během období prázdnin, služby lékaře, 
masáže, manikúra a pedikúra, prádelna 
s pračkou a sušičkou, pronájem příslušen-
ství pro děti (chůvička, kočárek, atd.) a příslu-
šenství pro osoby se zdravotním postižením, 
lékárna, supermarket, bezplatné venkovní 
parkoviště. V tropické zahradě jsou 2 bazény 
pro dospělé (jeden s oddělenou částí pro děti) 
a dětský bazén (všechny bazény v zimních 
měsících vyhřívané), pirátská loď s 5 skluzav-
kami, sluneční terasy s lehátky a slunečníky, 

bar u bazénu Paradise, dětský park Daisy 
a dětské hřiště. Hotel pořádá denní i večerní 
animační programy, mini diskotéky s masko-
tem od Disneye, zábavná večerní představení. 
Hotel akceptuje psy do 10 kg (za příplatek).
Rodinný pokoj Suite: (cca 34 m2) Samostatná 
dvoulůžková ložnice je oddělená od obývacího 
prostoru dveřmi. V obývací části je rozkládací 
pohovka, televize se satelitními programy, pla-
cené Wi-Fi připojení k internetu, trezor (k pro-
nájmu), koupelna s WC a vysoušečem vlasů. 
Balkon má výhled do zahrady/patia nebo 
na bazén. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let nebo 3 dospělé 
osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 45 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u rodinného pokoje 
Suite, je však dvoupatrový. V přízemí je dvou-
lůžková ložnice s ventilátorem, koupelna s WC, 
na schodišti bezpečností zábrana, v horním 
patře klimatizovaná obývací část s integrova-
ným plně vybaveným kuchyňským koutem. 
Má 2 terasy s výhledem do zahrady. Minimální 
obsazenost (květen – říjen) – 3 dospělé osoby.

Minimální obsazenost (listopad – duben) 
– 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost 
– 5 dospělých osob nebo 4 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restauraci 
s otevřeným vařením. Program all inclusive 
zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení, odpo-
lední čajový servis, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne. Speciální 
menu (pro diabetiky, celiaky, dětské pyré atd.) 
na vyžádání.
Sport: Tenisový kurt a víceúčelové hřiště, 
stolní tenis, kulečník, pétanque, fotbal, šipky, 
lukostřelba a střelba, vodní gymnastika, vodní 
pólo, aerobic. Golfové hřiště Costa Teguise 
Golf Club je vzdáleno cca 4,5 km.
Obchody: Menší obchod a lékárna jsou přímo 
v komplexu, asi 200 m od hotelu nákupní cen-
trum Las Cucharas.
Pláž: Komplex leží pouhých 200 m 
od pláže Playa de las Cucharas.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 SUITES LANZAROTE GARDENS*** (Costa Teguise)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 15 km 
od letiště, v letovisku Costa Teguise.
Vybavení objektu: Hotel nabízí v několika 
propojených 3 podlažních budovách celkem 
237 pokojů. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, výtahy, možnost Wi-Fi připojení 
k internetu v celém hotelu a internetový kou-
tek (oboje za poplatek), 2 restaurace, bar, knih-
kupectví, dětský klub (děti 4 – 12 let), služby 
prádelny, půjčovna kol. V hotelové zahradě 
je bazén pro dospělé, dětský bazén, sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. 
Hotel připravuje animační programy pro děti 
i dospělé.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má ve vybavení telefon, 
trezor (k pronájmu), televizi se satelitními pro-
gramy, placené Wi-Fi připojení na internet, 
minibar (na vyžádání za poplatek), koupelnu 

s WC a vysoušečem vlasů. Balkon má výhled 
na bazén a za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Superior: (cca 30 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako v pokoji Basic. Navíc 
je zde pohovka a integrovaný kuchyňský 
kout s rychlovarnou konvicí, za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
a 1  dítě nebo 2 dospělé osoby a 2 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Pokoj Superior s výhledem na moře Club: 
Pro osoby starší 18 let. (cca 30 m2) Základní 
vybavení je stejné jako v pokoji Basic. Navíc 
je zde pohovka a integrovaný kuchyňský kout 
s rychlovarnou konvicí, bezplatné Wi-Fi připo-
jení na internet, nabíjčka na iPod a kávovar 
Espreso, exkluzivní místa v restauraci a pozdní 

check-out (dle dostupnosti). Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restauraci 
Timanfaya. Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi a lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne.
Sport: V hotelu je posilovna, šipky a stolní 
tenis, na pláži možnost vodních sportů (wind-
surfing, potápění, surfování). Golfové hřiště 
Golf Costa Teguise se nachází cca 4 km od 
hotelu.
Obchody: V blízkosti hotelu jsou různé 
obchůdky, restaurace a bary.
Pláž: Hotel se nachází přímo u pláže Las 
Cucharas.
Internetové stránky:
www.belivehotels.com

Hotel BE LIVE EXPERIENCE LANZAROTE BEACH*** (Costa Teguise) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V jihovýchodní části ostrova, 10 km 
od letiště, v letovisku Puerto del Carmen. 
Vybavení objektu: Komplex se skládá ze 
7 dvoupatrových budov s 205 apartmány. 
Hostům je k dispozici prostorná recepce, 
internetový koutek (za poplatek) a bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v celém hotelu, 
2 restaurace, bar, dětský klub, kadeřnictví, 
malý obchod, obchod se suvenýry. V hotelové 
zahradě jsou 2 bazény pro dospělé, jeden 
s oddělenou částí pro děti, Splash Park se 
skluzavkami, sluneční terasa s lehátky, bar 
u bazénu a dětské hřiště. Hotel připravuje 
pro děti i dospělé široký program zábavy, 
diskotéka.
Studio: (cca 22 m2) Dvoulůžková ložnice je 
propojena s obývací částí. Do vybavení patří 
integrovaný kuchyňský kout s mikrovlnnou 

troubou, televize se satelitními programy 
(za příplatek), bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu, trezor (k pronájmu), koupelna s WC, 
terasa nebo balkon. Maximální obsazenost – 
2 osoby (včetně dětí do 2 let).
Apartmán – 1 ložnice: (cca 39 m2) Základní 
vybavení je stejné jako ve studiu, navíc má 
samostatnou dvoulůžkovou ložnici oddělenou 
dveřmi a v obývací části pohovku. Terasa má 
výhled na přístav, do ulice nebo do zahrady. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let nebo 3 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Apartmán – 2 ložnice: (cca 50 m2) Základní 
vybavení je stejné jako ve studiu, navíc má 
2 samostatné dvoulůžkové ložnice oddělené 
dveřmi a v obývací části pohovku. Minimální 
obsazenost – 4 dospělé osoby. Maximální 

obsazenost – 5 dospělých osob, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: V komplexu je kulečník a stolní tenis.
Obchody: V okolí je několik menších obchodů 
a restaurace, větší nákupní možnosti, bary 
a restaurace jsou v centru letoviska Puerto del 
Carmen (cca 500 m).
Pláž: Písečná pláž Chica s hnědým pískem se 
nachází přibližně 1 km od apartmánů.
Internetové stránky:
www.thbhotels.com

Apartmány THB FLORA*** (Puerto del Carmen)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 7 km 
od letiště, v letovisku Puerto del Carmen.
Vybavení objektu: V jedné, 3 patrové 
budově je celkem 168 apartmánů. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, možnost 
Wi-Fi připojení k internetu v celém komplexu 
(za poplatek), internetový terminál (za popla-
tek), restaurace, 2 bary, konferenční místnost, 
dětský klub (bez animace), služby prádelny, 
služby lékaře (na vyžádání), masáže, malý 
obchod, půjčovna aut a kol. V zahradě se 
nachází 2 bazény pro dospělé (jeden v zim-
ních měsících vyhřívaný), dětský bazén (v zim-
ních měsících vyhřívaný), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště.

Apartmán – 1 ložnice: (cca 35 m2) 
Samostatná dvoulůžková ložnice je oddělena 
dveřmi, v obývací části je kuchyňský kout (led-
nice, toustovač, mikrovlnná trouba) s barem 
a barovými židlemi, pohovka, televize se sate-
litními programy, telefon, trezor (k pronájmu), 
koupelna s WC a vysoušečem vlasů. Každý má 
balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 
2 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let nebo 
3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Snídaně a večeře 
jsou formou švédských stolů v klimatizované 
hotelové restauraci Timanfaya. Program 
all inclusive zahrnuje plnou penzi, lehké 

občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne (od 10.30 
do 23.00 hod.).
Sport: V komplexu je kulečník (na mince) 
a stolní tenis, na pláži možnost vodních 
sportů.
Obchody: V blízkosti komplexu se nachází 
obchody, restaurace a bary.
Pláž: Písečná pláž se světlým pískem je 
cca 200 m od komplexu.
Internetové stránky:
www.relaxia.net

Apartmány RELAXIA LANZAPLAYA*** (Puerto del Carmen) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: Ve východní části ostrova, 18 km 
od letiště, v letovisku Costa Teguise.
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 
177 suite rozdělených do několika třípatro-
vých budov. Hostům je k dispozici recepce, 
výtahy, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 
2 restaurace, 2 bary, dětské kluby (děti 4 – 12 
a 12 – 15 let), služby lékaře, prádelna (pračky 
a sušičky za poplatek), půjčovna aut a kol, bez-
platné veřejné parkoviště. V hotelové zahradě 
jsou 2 odpočinkové zóny: Relax - bazén pro 
dospělé s jacuzzi, dětský bazén (v zimních 
měsících vyhřívaný), sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky, lehátka „bali“ a bar, v zóně 
Activa - bazén pro dospělé, dětský bazén (oba 
v zimních měsících vyhřívané), sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, Splash park (tobogány, 
skluzavky), dětské hřiště. Hosté mohou využít 
i nabídku služeb Wellness centra HD SPA (vstup 
1× denně, jaccuzi a sauna (zdarma), masáže 
a kosmetika (za poplatek)). Zkušený tým ani-
mátorů připravuje denní i večerní, sportovní 
i zábavné programy pro děti i dospělé, které 
provází maskoti hotelu - postavičky Chachis. 
V tomto hotelu je možné vybrat si svůj suite již 
při rezervaci zájezdu – Check-in online.
Junior Suite: (cca 45 m2) Klimatizovaný suite 

má dvoulůžkovou ložnici propojenou s obý-
vací částí. Do vybavení patří lednička, mik-
rovlnná trouba (na vyžádání a v závislosti 
na dostupnosti), trezor (k pronájmu), televize 
se satelitním vysíláním, telefon, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů a balkon nebo terasa. 
Za příplatek je možné objednat Junior Suite 
s výhledem na moře. Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Suite: (cca 50 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u Junior Suite, je však prostornější. Má 
samostatnou dvoulůžkovou ložnici a v obý-
vací části rozkládací pohovku. Za příplatek je 
možné objednat Suite s výhledem na moře. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby, 
1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Kid Suite: (cca 50 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u Junior Suite, je však prostor-
nější. Má samostatnou dvoulůžkovou ložnici 
a v obývací části rozkládací pohovku, ve vyba-
vení má navíc ohřívač lahví, elektronickou 
chůvičku, PlayStation3. Maximální obsazenost 
– 3 dospělé osoby a 1 dítě nebo 2 dospělé 
osoby a 2 děti.
Stravování: Program all inclusive nabízí 

snídaně, obědy a večeře formou švédských 
stolů (speciální dětský bufet), lehké občerst-
vení v odpoledních hodinách, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne 
(do 23.00 hod.). Za příplatek je možné objed-
nat službu VIP all inclusive (platí pouze pro 
letní období květen - říjen), která zahrnuje 2× 
vstup pro celou rodinu do Aquaparku Costa 
Tequise, vstup do hotelového SPA a možnost 
využití vodních sportů, které hotel organizuje.
Sport: Tenisový kurt, posilovna, spinning, 
víceúčelové hřiště (fotbal, volejbal, basketbal), 
zóna určená pro bruslení a jogging, kulečník. 
Na pláži možnost vodních sportů (kajak, wind-
surfing, potápění).
Obchody: Nákupní možnosti, restaurace 
a bary jsou v bezprostřední blízkosti hotelu.
Pláž: Hotel se nachází u malé pláže Los 
Charcos se světle hnědým pískem a přibližně 
250 m od hotelu se nachází pláž se světlým 
pískem Playa de Las Cucharas.
Internetové stránky: 
www.hdhotels.com

Hotel HD BEACH RESORT**** (Costa Teguise)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na východním pobřeží, 15 km od leti-
ště, v centru letoviska Costa Teguise. Hotel 
akceptuje pouze hosty starší 17 let. 
Vybavení objektu: Hotel s avantgardním 
designem bílo-zelené místní architektury, 
nabízí celkem 305 pokojů a suite (9 uzpůso-
bených pro osoby tělesně postižené). Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, několik 
výtahů, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v celém hotelu, 2 restaurace, 3 bary, společen-
ská místnost s televizí, služby lékaře (na vyžá-
dání), služby prádelny, půjčovna aut a kol. 
V zahradě je bazén pro dospělé (v zimních 
měsících vyhřívaný) s jacuzzi, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, lehátka „bali“. Hosté 
mohou využít nabídky služeb Wellness centra 
(sauna, masáže, kosmetika). Hotel připravuje 

příležitostně večerní animační programy 
s živou hudbou.
Pokoj Deluxe s hydromasážní vanou: (cca 
30 m2) Dvoulůžkový pokoj má ve svém vyba-
vení klimatizaci s vytápěním, hydromasážní 
vanu, televizi LCD 32“ se satelitními programy, 
telefon, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu, trezor (k pronájmu), minibar (na vyžá-
dání, za příplatek), zařízení na přípravu kávy 
a čaje, pohovku, koupelnu s WC a vysouše-
čem vlasů, balkon nebo terasu. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost (květen – říjen) – 
3 osoby (starší 17 let). Maximální obsazenost 
(listopad – duben) – 2 osoby (starší 17 let).
Junior Suite: (cca 45 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u pokoje Deluxe s hydromasážní 

vanou, navíc má samostatnou dvoulůžkovou 
ložnici oddělenou od obývací části. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (starší 17 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: V hotelu je posilovna (zdarma) a stolní 
tenis, na pláži možnost vodních sportů (potá-
pění, windsurfing, surfování). Golfové hřiště 
Costa Teguise se nachází cca 4 km od hotelu.
Obchody: V blízkém okolí je nákupní centrum 
s různými obchody, bary i restauracemi.
Pláž: Přímo z hotelu, přes plážovou prome-
nádu, je vstup na světle hnědou písečnou pláž 
Las Cucharas s jemným pískem.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel BARCELÓ TEGUISE BEACH**** (Costa Teguise)  
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Poloha: Na východním pobřeží ostrova, 14 km 
od letiště, v turistické oblasti Costa Teguise. 
Vybavení objektu: V jedné šestipatrové 
budově je celkem 311 pokojů, velká vstupní hala 
s recepcí, výtahy, internetový koutek (za popla-
tek), Wi-Fi připojení k internetu ve veřejných 
prostorech (30 min. denně zdarma), restau-
race, bar, 3 kongresové sály (až 285 osob), 
dětské kluby Mini (děti 4 – 7 let) a Kids (děti 
8 – 12 let), hlídání dětí, služby lékaře, prá-
delna, půjčovna aut. V hotelové zahradě jsou 
2 bazény pro dospělé se slanou vodou (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
sluneční terasy s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Hosté mohou využít nabídku služeb 
Wellness centra (sauna, masáže). Hotel zajiš-
ťuje denní i večerní animační programy pro 
děti i dospělé, mini-disko. Hotel je vhodný pro 
zdravotně postižené osoby.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 33 m2) Moderně 
zařízený klimatizovaný pokoj má ve svém 
vybavení televizi se satelitními programy, 
malou ledničku, trezor (k pronájmu), telefon, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu. 
Umístění – přízemí a 1. patro. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře, 
umístění – 2. a 3. patro. Maximální obsazenost 
– 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Superior s výhledem na moře: (cca 33 m2) 
Základní vybavení má stejné jako dvoulůžkový 
pokoj, je nově rekonstruovaný, ve vybavení 
koupelny má sprchový kout, balkon s výhle-
dem na moře. Umístění – 4. až 6. patro. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 

Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: V hotelu jsou 2 tenisové kurty, víceúče-
lové hřiště (fotbal, volejbal, basketbal), šachy, 
kulečník, lukostřelba, mini golf, posilovna, 
aerobik. Hotel zajišťuje možnost výuky potá-
pění v bazénu, plachtění, surfování nebo kite, 
lekce tenisu a squashe (za poplatek). Golfové 
hřiště Golf Costa Teguise je vzdáleno 5 km 
od hotelu.
Obchody: Všechny obchody, bary a restaurace 
jsou v bezprostřední blízkosti hotelu.
Pláž: Z hotelové zahrady je přímý vstup na plá-
žovou promenádu a pláž se svět-
lým pískem El Jablillo.
Internetové stránky:
www.teguiseplayahotel.com

Hotel GRAND TEGUISE PLAYA**** (Costa Teguise) ALL
INCLUSIVE  



Lanzarote

www.canariatravel.cz 143

Poloha: Ve východní části ostrova, 15 km 
od letiště, v městečku Costa Teguise.
Vybavení objektu: V jedné třípatrové budově 
tento komplex nabízí celkem 200 apartmánů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
Wi-Fi připojení k internetu (za poplatek), 
restaurace, bar, dětský klub, společenská míst-
nost, služby lékaře, malý obchod, půjčovna aut 
a kol. V hotelové zahradě je bazén pro dospělé, 
dětský bazén, sluneční terasa s barem, lehátka, 
slunečníky a dětské hřiště. K celkové relaxaci 
je možné využít i nabídku služeb SPA (jacuzzi, 
sauna, turecká lázeň, ledový bazén, sprcha 
Vichy a prostor pro odpočinek). Zkušený tým 
animátorů připravuje denní a večerní animační 
programy. Hotel požaduje po příjezdu jako jis-
tinu na poskytované služby (konzumace, zapůj-
čení ručníků atd.) číslo kreditní karty.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 39 m2) Dvou lůžková 

klimatizovaná ložnice je oddělená od obýva-
cího prostoru dveřmi. V obývací části je inte-
grovaný kuchyňský kout s lednicí, televize se 
satelitními programy, telefon, trezor (k pro-
nájmu), koupelna s WC a vysoušečem vlasů, 
balkon. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby nebo 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Apartmán – 2 ložnice: Platí v období listo-
pad – duben. (cca 55 m2) Základní vybavení 
má shodné jako apartmán – 1 ložnice, navíc 
má druhou samostatnou  dvoulůžkovou lož-
nici. Minimální obsazenost – 4 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 5 dospělých osob 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restau-
raci. Program all inclusive zahrnuje plnou 
penzi a lehké občerstvení, nealkoholické 

a alkoholické nápoje místní výroby během dne.
Sport: Pro sportovní vyžití jsou k dispozici 
3 tenisové kurty, posilovna, hřiště na paddle, 
squash, víceúčelové hřiště (basketbal, volejbal), 
tělocvična, kulečník (na mince), stolní tenis 
nebo vodní pólo. Nejbližší golfového hřiště 
Costa Teguise Golf Club je cca 3 km od hotelu.
Obchody: Přibližně 150 m od komplexu je 
samoobsluha a restaurace a pak začínají další 
obchody až do cca 1,5 km vzdáleného centra 
letoviska Costa Teguise. Další nákupní mož-
nosti a obchodní centra jsou v hlavním městě 
Arrecife (cca 7 km), kam jezdí linkový autobus.
Pláž: Pláž Bastián se tmavým pískem je vzdá-
lena cca 600 m od komplexu.
Internetové stránky:
www.bluebayresorts.com

Apartmány BLUEBAY LANZAROTE**** (Costa Teguise)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Ve východní části ostrova, 13 km 
od letiště, v letovisku Costa Teguise.
Vybavení objektu: Tento třípatrový hotel 
nabízí 236 pokojů (některé s možností propo-
jení). Hostům je k dispozici prostorná vstupní 
hala s recepcí, 4 výtahy (2 panoramatické), 
Wi-Fi připojení k internetu (v prostoru recepce 
30 min. denně zdarma, jinak za příplatek), 
restaurace, bar, dětské kluby Mini (děti 4 – 
6 let), Junior (děti 7 – 11 let) a Teen (děti od 12 
let), hlídání dětí, kadeřnictví, služby lékaře, 
prodej suvenýrů, půjčovna pojízdných vozíků, 
kol a aut, parkoviště. V zahradě je bazén pro 
dospělé (v zimních měsících vyhřívaný) s jacuzzi 
(pro osoby starší 15 let), bazén se skluzavkami 
a dětský bazén, sluneční terasy s lehátky a slu-
nečníky. Pro děti i dospělé jsou připravovány 
denní i večerní sportovní a zábavné programy, 
živá hudba, salsa, jazzové večery, zábavná před-
stavení a disko. Hotel akceptuje domácí zvířata 
do 15 kg váhy (na vyžádání, za poplatek).

Dvoulůžkový pokoj: (cca 29 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, placené Wi-Fi připo-
jení k internetu, minibar (za poplatek), trezor 
(k pronájmu), koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů, balkon nebo terasu. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Superior: (cca 29 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, balkon 
má výhled do zahrady/na bazén. Umístění - 
vyšší patro. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě nebo 2 dospělé osoby a 2 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 40 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, ale navíc má 
obývací část s pohovkou. Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost 
– 3 dospělé osoby a 1 dítě anebo 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů s otevřeným vařením 

v hotelové restauraci. Program all inclusive 
zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení včetně 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní 
výroby (od 08.00 do 23.00 hod.). Polopenze 
Plus zahrnuje k jídlu vodu, místní pivo a víno.
Sport: V hotelu je minigolf, střelba, lukostřelba, 
stolní tenis, pétanque. V místním potápěčském 
centru mají hoteloví hosté slevy na ponory. 
Golfové hřiště Costa Teguise Golf Club je vzdá-
leno cca 3,5 km od hotelu.
Obchody: Malý obchod je přímo v hotelu, 
větší nákupní možnosti, obchody, restaurace 
a bary jsou v centru Costa Tequise (cca 600 m 
od hotelu).
Pláž: Pláž Playa Bastian (s černým pískem) je 
vzdálena od hotelu přibližně 900 m, pláž Playa 
del Ancla (se žlutým pískem) cca 800 m.
Internetové stránky:
www.playasenator.com

Hotel DIVERHOTEL LANZAROTE**** (Costa Teguise) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: Ve východní části ostrova, 13 km 
od letiště, v letovisku Costa Teguise.
Vybavení objektu: Tento třípatrový hotel 
nabízí 236 pokojů (některé s možností propo-
jení). Hostům je k dispozici prostorná vstupní 
hala s recepcí, 4 výtahy (2 panoramatické), 
Wi-Fi připojení k internetu (v prostoru recepce 
30 min. denně zdarma, jinak za příplatek), 
restaurace, bar, dětské kluby Mini (děti 4 – 
6 let), Junior (děti 7 – 11 let) a Teen (děti od 12 
let), hlídání dětí, kadeřnictví, služby lékaře, 
prodej suvenýrů, půjčovna pojízdných vozíků, 
kol a aut, parkoviště. V zahradě je bazén pro 
dospělé (v zimních měsících vyhřívaný) s jacuzzi 
(pro osoby starší 15 let), bazén se skluzavkami 
a dětský bazén, sluneční terasy s lehátky a slu-
nečníky. Pro děti i dospělé jsou připravovány 
denní i večerní sportovní a zábavné programy, 
živá hudba, salsa, jazzové večery, zábavná před-
stavení a disko. Hotel akceptuje domácí zvířata 
do 15 kg váhy (na vyžádání, za poplatek).

Dvoulůžkový pokoj: (cca 29 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, telefon, placené Wi-Fi připo-
jení k internetu, minibar (za poplatek), trezor 
(k pronájmu), koupelnu s WC a vysoušečem 
vlasů, balkon nebo terasu. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Superior: (cca 29 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, balkon 
má výhled do zahrady/na bazén. Umístění - 
vyšší patro. Maximální obsazenost – 3 dospělé 
osoby a 1 dítě nebo 2 dospělé osoby a 2 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 40 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, ale navíc má 
obývací část s pohovkou. Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost 
– 3 dospělé osoby a 1 dítě anebo 2 dospělé 
osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů s otevřeným vařením 

v hotelové restauraci. Program all inclusive 
zahrnuje plnou penzi, lehké občerstvení včetně 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní 
výroby (od 08.00 do 23.00 hod.). Polopenze 
Plus zahrnuje k jídlu vodu, místní pivo a víno.
Sport: V hotelu je minigolf, střelba, lukostřelba, 
stolní tenis, pétanque. V místním potápěčském 
centru mají hoteloví hosté slevy na ponory. 
Golfové hřiště Costa Teguise Golf Club je vzdá-
leno cca 3,5 km od hotelu.
Obchody: Malý obchod je přímo v hotelu, 
větší nákupní možnosti, obchody, restaurace 
a bary jsou v centru Costa Tequise (cca 600 m 
od hotelu).
Pláž: Pláž Playa Bastian (s černým pískem) je 
vzdálena od hotelu přibližně 900 m, pláž Playa 
del Ancla (se žlutým pískem) cca 800 m.
Internetové stránky:
www.playasenator.com

Hotel DIVERHOTEL LANZAROTE**** (Costa Teguise) ALL
INCLUSIVE  

Lanzarote

www.canariatravel.cz 145

Poloha: Na východním pobřeží, 14 km od leti-
ště, v letovisku Costa Teguise.
Vybavení objektu: V jedné šestipatrové 
budově je celkem 372 pokojů. Hostům je 
k dispozici velká vstupní hala s recepcí, 
výtahy, internetový koutek (za poplatek), Wi-Fi 
připojení k internetu ve veřejných prosto-
rech (30 minut denně zdarma), 2 restaurace, 
2 bary, 3 kongresové sály (až 500 osob), dět-
ské kluby Mini (děti 4 – 7 let), Kids (děti 8 – 
11 let) a Teen (děti 12 – 16 let), hlídání dětí, 
služby lékaře, prádelna, půjčovna aut, parko-
viště. V hotelové zahradě jsou 3 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, sluneční terasy s lehátky a slu-
nečníky, dětské hřiště. Hosté mohou využít 
nabídku Wellness centra (sauna, masáže, kos-
metická ošetření, turecké lázně, jacuzzi). Hotel 
zajišťuje denní i večerní animační programy 
pro děti i dospělé, mini-disko. Hotel je vyba-
ven bezbariérovými přístupy.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 36 m2) Moderně 
zařízený klimatizovaný pokoj má ve svém 
vybavení televizi se satelitními programy, 
malou ledničku, trezor (k pronájmu), telefon, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, koupelnu 
s vanou, WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo 
terasu. Za příplatek je možné objednat pokoj 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 38 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, ložnice je 
oddělena od obývací části s rozkládací pohov-
kou. Balkon nebo terasa mají výhled na bazén 
nebo boční výhled na moře. Minimální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 3 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Superior s výhledem na moře: (cca 36 m2) 
Základní vybavení má stejné jako dvoulůžkový 
pokoj. Umístění – nejvyšší patra hotelu. Balkon 
nebo terasa mají výhled na moře. Maximální 

obsazenost – 3 osoby (včetně dítěte do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: V hotelu je tenisový kurt, víceúčelové 
hřiště (volejbal, basketbal), šachy, kulečník, 
lukostřelba, mini golf, aerobik, squash. Hotel 
zajišťuje možnost potápění, výuku tenisu, 
lekce tance a rezervace na golfové hřiště Costa 
Teguise Golf Club (4,5 km od hotelu).
Obchody: Přibližně 50 m od hotelu je několik 
menších obchůdků, větší nákupní možnosti, 
bary a restaurace jsou vzdáleny asi 1,5 km. 
Pláž: Nachází se přímo u moře, s přímým 
vstupem na malou pláž El Ancla, se světlým 
pískem.
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA**** (Costa Teguise) ALL
INCLUSIVE  

SPA
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Poloha: Ve východní části ostrova, 15 km 
od letiště, v rekreační oblasti Costa Teguise. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 198 
pokojů (některé přizpůsobeny pro osoby 
tělesně postižené). Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, 7 výtahů, bezplatné 
základní Wi-Fi připojení k internetu ve veřej-
ných prostorech (vyšší rychlost za příplatek), 
internetový koutek (za poplatek), 2 restaurace, 
4 bary, 4 konferenční sály (až 300 osob), dětské 
kluby Mini (děti 3 – 6 let), Maxi (děti 7 – 10 let) 
a Teeny (děti 11 – 15 let), hlídání dětí, kadeřnic-
tví, služby lékaře, malý obchod, obchůdek se 
suvenýry, půjčovna aut a kol, placené parko-
viště. V prostorné zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný, 
jeden se skluzavkami), dětské brouzdaliště, 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětské 
hřiště. Hosté mohou využít nabídku služeb 
Wellness centra (manikúra, pedikúra, jacuzzi, 
zábaly). Pro hosty jsou připravovány denní 
i večerní animační programy.
Pokoj Superior: (cca 30 m2) Klimatizovaný 
dvoulůžkový pokoj má ve vybavení televizi 
32“LCD se satelitními programy, kávovar, 

telefon, bezplatné základní Wi-Fi připojení 
k internetu, trezor (k pronájmu), minibar, 
pohovku, koupelnu s WC, oddělenou sprchou 
a vysoušečem vlasů, balkon. Maximální obsa-
zenost – 2 osoby (starší 18 let).
Rodinný pokoj Suite: (cca 45 m2) Základní 
vybavení má stejné jako pokoj Superior. Je 
prostornější a dvoulůžková ložnice (dvě dvou-
lůžkové postele a dětská palanda) je oddělena 
od obývacího pokoje prosklenými dveřmi. 
Ve vybavení je navíc lednička, mikrovlnná 
trouba, herní konzole Wii (za zálohu) a přeba-
lovací pult. Minimální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti. Maximální obsazenost – 
6 dospělých osob (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj Superior: (cca 40 m2) Základní 
vybavení má stejné jako pokoj Superior. Je 
prostornější a dvoulůžková ložnici je oddělena 
od obývacího pokoje. Navíc má televizi LCD 
32“, kávovar (kapsle za poplatek), v koupelně 
dešťovou sprchu, pantofle a župany, ohřívač 
kojeneckých lahví, přebalovací pult a chůvičku.
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 

formou švédských stolů v hotelové restau-
raci s otevřeným vařením (na vyžádání spe-
ciální menu). Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne 
(od 10.00 do 23.00 hod.).
Sport: Posilovna, stolní tenis, hřiště na bas-
ketbal, plážový volejbal, 2 tenisové kurty, 
minigolf, pétanque, lidský stolní fotbal. V blíz-
kosti hotelu mohou hosté využít nabídku 
vodních sportů nebo školy potápění a wind-
surfingu. Golfové hřiště Costa Teguise Golf je 
vzdáleno přibližně 1,5 km.
Obchody: Menší obchůdky jsou přímo 
v hotelu, další obchody, bary a restaurace jsou 
vzdáleny cca 1,2 km od hotelu.
Pláž: Pláž se žlutým pískem Playa del Ancla je 
přibližně 250 m od hotelu, autobus jezdí 3× 
denně k pláži se světlým pískem Las Cucharas 
(cca 2,5 km).
Internetové stránky:
www.barcelo.com

Hotel BARCELÓ LANZAROTE RESORT**** (Costa Teguise) ALL
INCLUSIVE  
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Poloha: V jihovýchodní části ostrova, 5 km 
od letiště, v letovisku Puerto del Carmen. 
Vybavení objektu: V jedné čtyřpatrové 
budově je celkem 404 pokojů (některé upra-
vené pro osoby tělesně postižené). Hostům 
je k dispozici recepce, výtahy, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce, 
7 restaurací a 3 bary, společenská místnost, 
3 konferenční sály, dětský klub (děti 4 – 12 let), 
kadeřnictví, služby lékaře, nákupní galerie, stá-
nek s novinami, pronájem aut. V zahradě jsou 
2 bazény (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětské brouzdaliště, sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky. Hosté (starší 14 let) mohou vyu-
žít i nabídku služeb lázeňského centra SPA 
s nabídkou relaxačních i léčebných procedur 

(hydromasážní okruh, Vichy sprchy, jacuzzi, 
sauna, léčebné boxy). Pro děti i dospělé je při-
pravován denní a večerní animační program, 
představení s živou hudbou, tanec, profesio-
nální show, diskotéka.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 40 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizí se satelit-
ními programy, minibar (za poplatek), trezor 
(k pronájmu), placené Wi-Fi připojení k inter-
netu, telefon, koupelnu s WC, vysoušečem 
vlasů, balkon nebo terasu. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby, 
1 dítě a dítě do 2 let.
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 

a alkoholické nápoje místní výroby po celý den. 
Sport: V hotelu je posilovna, tenisový kurt 
(s nočním osvětlením), minigolf, střelba, luko-
střelba, pétanque, dětské hřiště, stolní tenis, 
kulečník, plážový volejbal. Golfové hřiště 
Lanzarote Golf Resort je vzdáleno cca 6 km.
Obchody: Přibližně 100 m od hotelu je nákupní 
centrum Matagorda, u kterého pokračuje pro-
menáda s množstvím dalších obchůdků, barů 
a restaurací.
Pláž: Hotel má přímý přístup na plážovou pro-
menádu a pláž Matagorda s tmavě 
hnědým pískem, která je vzdálena 
cca 50 m.
Internetové stránky: 
www.beatrizhoteles.com

Hotel BEATRIZ PLAYA & SPA**** (Puerto del Carmen)
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Poloha: V jihovýchodní části ostrova, 5 km 
od letiště, v letovisku Puerto del Carmen. 
Vybavení objektu: V jedné čtyřpatrové 
budově je celkem 404 pokojů (některé upra-
vené pro osoby tělesně postižené). Hostům 
je k dispozici recepce, výtahy, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce, 
7 restaurací a 3 bary, společenská místnost, 
3 konferenční sály, dětský klub (děti 4 – 12 let), 
kadeřnictví, služby lékaře, nákupní galerie, stá-
nek s novinami, pronájem aut. V zahradě jsou 
2 bazény (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětské brouzdaliště, sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky. Hosté (starší 14 let) mohou vyu-
žít i nabídku služeb lázeňského centra SPA 
s nabídkou relaxačních i léčebných procedur 

(hydromasážní okruh, Vichy sprchy, jacuzzi, 
sauna, léčebné boxy). Pro děti i dospělé je při-
pravován denní a večerní animační program, 
představení s živou hudbou, tanec, profesio-
nální show, diskotéka.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 40 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizí se satelit-
ními programy, minibar (za poplatek), trezor 
(k pronájmu), placené Wi-Fi připojení k inter-
netu, telefon, koupelnu s WC, vysoušečem 
vlasů, balkon nebo terasu. Za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby, 
1 dítě a dítě do 2 let.
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 

a alkoholické nápoje místní výroby po celý den. 
Sport: V hotelu je posilovna, tenisový kurt 
(s nočním osvětlením), minigolf, střelba, luko-
střelba, pétanque, dětské hřiště, stolní tenis, 
kulečník, plážový volejbal. Golfové hřiště 
Lanzarote Golf Resort je vzdáleno cca 6 km.
Obchody: Přibližně 100 m od hotelu je nákupní 
centrum Matagorda, u kterého pokračuje pro-
menáda s množstvím dalších obchůdků, barů 
a restaurací.
Pláž: Hotel má přímý přístup na plážovou pro-
menádu a pláž Matagorda s tmavě 
hnědým pískem, která je vzdálena 
cca 50 m.
Internetové stránky: 
www.beatrizhoteles.com

Hotel BEATRIZ PLAYA & SPA**** (Puerto del Carmen)
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 5 km 
od letiště, v okrajové části letoviska Puerto del 
Carmen.
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 343 
pokojů (5 upravených pro osoby tělesně posti-
žené). Hostům je k dispozici prostorná vstupní 
hala s recepcí, internetový koutek (za popla-
tek) a bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v celém hotelu, restaurace, 2 bary, konfe-
renční místnosti (až 80 osob), dětský klub Bam 
bam (děti 5 – 12 let), dětský klub Guardería 
(děti 12 měsíců – 4 roky, pouze od července 
do srpna), prádelna, kadeřnictví, kosmetika 
a masáže, supermarket, Flintstones Bazar, 
obchod se suvenýry, malé parkoviště. V hote-
lové zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (dva 
v zimních měsících vyhřívané), dětský bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasy 
s lehátky a slunečníky, dětský park. Pro děti 
i dospělé je připravována široká škála aktivit, 
denní i večerní animační program, umělecká 
představení i hudební programy. Hotel je plně 
přizpůsoben pro tělesně postižené.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 26 m2) Pokoj má 
ve svém vybavení televizi se satelitními pro-
gramy, centrálně řízenou klimatizaci (v letních 
měsících), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 

trezor (k pronájmu), telefon, minibar (za pří-
platek), koupelnu s WC a vysoušečem vlasů. 
Balkon (5 m²) má výhled do zahrady nebo 
do vnitrozemí, za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby, 
1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Superior: (cca 30 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u standardního pokoje. Pokoje 
jsou po rekonstrukci, v obývací části je inte-
grovaný kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, 
lednička). Terasa (5 m²) má výhled do zahrady 
a do vnitrozemí. Za příplatek je možné objed-
nat pokoj s výhledem na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 
3 dospělé osoby (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 36 m2) Základní vybavení 
je stejné jako u standardního pokoje, navíc 
má v obývací části integrovaný kuchyňský 
kout (mikrovlnná trouba, lednička). Terasa 
(5 m²) má výhled do zahrady a do vnitrozemí. 
Za příplatek je možné objednat rodinný pokoj 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost 
– 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 3 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 45 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u standardního pokoje, navíc má částečně 

oddělený spací prostor s velkou postelí „queen 
size“ od obývací části s rozkládací pohovkou, 
zdarma trezor. Velká terasa (9 m²) má výhled 
do zahrady a do vnitrozemí, za příplatek je 
možné objednat Suite s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let nebo 2 dospělé osoby, 
3 děti a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi, lehké občerstvení, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby během dne 
(do 23.30 hod.).
Sport: V hotelu je posilovna, herna se stolním 
tenisem, 2 tenisové kurty a potápěčská škola. 
Obchody: Několik menších obchodů je přímo 
v hotelu, malé nákupní centrum (různé 
obchody, bary a restaurace) je vzdáleno cca 
200 m, větší nákupní možnosti jsou v 3 km 
vzdáleném centru Puerto del Carmen (autobu-
sová zastávka 100 m).
Pláž: Hotel leží přímo u plážové promenády se 
vstupem na písečnou pláž s hnědým pískem.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel SOL LANZAROTE**** (Puerto del Carmen)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 5 km 
od letiště, v letovisku Puerto del Carmen. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí 530 pokojů 
(některé přizpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené) v 6 čtyřpatrových budovách rozmís-
těných do velké tropické zahrady (55 000 m2). 
Hostům je k dispozici elegantní vstupní hala 
s recepcí, 4 internetové terminály (za popla-
tek), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v lobby baru a na terase „El Belingo“, několik 
restaurací a barů, společenská místnost, 2 kon-
ferenční sály (až 350 osob), dětský klub (děti 
4 – 8 let), hlídání dětí, obchůdky, půjčovna aut. 
V tropické zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětský 
bazén, dětské brouzdaliště, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště. K relaxaci 
je možné využít služeb SPA a Wellness centra 
(parní lázeň, finská sauna, masáže, koupele, 
peelingy atd.). Pro děti i dospělé je připra-
vován denní i noční animační program nebo 
vystoupení s živou hudbou. Hotel akceptuje 
psi do hmotnosti až 5 kg.
Dvoulůžkový pokoj typ „A“: (cca 30 m2) 
Klimatizovaná pokoj má ve svém vybavení 
televizi se satelitními programy, trezor (k pro-
nájmu), minibar, bezplatné Wi-Fi připojením 
k internetu, telefon, koupelnu s WC, vanou, 

vysoušečem vlasů a make-up zrcátkem. Balkon 
nebo terasa mají většinou výhled do zahrady. 
Umístění – přízemí hotelu. Maximální obsaze-
nost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Dvoulůžkový pokoj typ „B“: (cca 30 m2) 
Základní vybavení má stejné jako dvoulůžkový 
pokoj typ „A“, balkon má výhled na bazén, 
do zahrady nebo na moře. Maximální obsaze-
nost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Dvoulůžkový pokoj typ „C“: (cca 30 m2) 
Základní vybavení má stejné jako dvoulůžkový 
pokoj typ „A“, navíc má rychlovarnou konvici 
na kávu a čaj, DVD přehrávač, župany a lehátka 
na balkoně. Balkon má výhled na bazén, 
do zahrady nebo na moře. Umístění – 3. a 4. 
patro. Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně 
dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 33 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj typ 
„A“, v koupelně je sprchový kout, balkon má 
výhled do zahrady nebo na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let) nebo 3 dospělé osoby a 1 dítě 
do 2 let.
Junior Suite: (cca 37 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj typ 
„A“, je však prostornější a vizuálně rozdělen 
na obývací a spací část. Do vybavení navíc 

patří rychlovarná konvice na kávu a čaj, DVD 
přehrávač, v koupelně 2 umyvadla a oddě-
lené WC. Balkon má výhled na bazén nebo 
do zahrady. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 2 děti  nebo 3 dospělé osoby (včetně 
dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. Program 
all inclusive zahrnuje plnou penzi, lehké občer-
stvení, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby po celý den.
Sport: Minigolf, posilovna, 4 tenisové kurty, 
tenisová škola, kurt na squash, plážový volej-
bal, kulečník, venkovní šachy, šipky, stolní 
tenis, kurzy potápění, střelba, lukostřelba. Jízda 
na kole po cyklistické trase podél promenády. 
Hotel zajišťuje pro své hosty slevy green fee 
na golfová hřiště: Costa Teguise (cca 20 km) 
a Lanzarote Golf (cca 3 km).
Obchody: Přímo u hotelu je velká plážová pro-
menáda s obchůdky a restauracemi, asi 200 m 
od hotelu nákupní centrum.
Pláž: V těsné blízkosti hotelu se nachází pří-
rodní pláž Los Pocillos s jemným hnědým 
pískem.
Internetové stránky:
www.los-jameos-playa.de

Hotel SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA**** (Puerto del Carmen)  
ALL
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 8 km od 
letiště, v letovisku Puerto del Carmen. 
Vybavení objektu: Moderní dvoupatrová 
budova nabízí celkem 501 pokojů. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, výtahy, inter-
netový terminál (za poplatek) a bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu ve veřejných prostorech, 
2 restaurace, 3 bary, internetová místnost, 
dětský klub RiuLand (děti 4 – 7 a 8 – 12 let), 
biosauna, kadeřnictví, několik obchůdků, půj-
čovna aut. V zahradě jsou 4 bazény (350, 300, 
255 a 236 m², dva z nich v zimních měsících 
vyhřívané), 2 dětské bazény (v zimních měsí-
cích vyhřívané), bar u bazénu, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky. K relaxaci je možné vyu-
žít nabídku léčebného centra Body Love SPA 
(rehabilitace, masáže, kosmetický salon, sauna 
atd.). Hotel připravuje animační program pro 

děti i dospělé, večerní programy a diskotéku.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 24 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, telefon, malou ledničku, 
trezor (k pronájmu), koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů, balkon nebo terasu. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let). Za příplatek je možné objednat 
Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře/bazén.
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby nebo 
2 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 33 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je však pro-
stornější a navíc má ložnici oddělenou od obý-
vací části dveřmi. Maximální obsazenost – 3 
dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby a 1 dítě 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 

plnou penzi formou švédských stolů, lehké 
občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: Zdarma posilovna, pétanque, stolní 
tenis, volejbal, 2 tenisové kurty s tvrdým povr-
chem (půjčení vybavení na zálohu), za poplatek 
stolní fotbal a kulečník. Na pláži jsou v nabídce 
vodní sporty, cyklistická trasa ihned pod hote-
lem (délka 17 km), potápění, minigolf.
Obchody: Přibližně 300 m od hotelu se nachází 
nákupní centrum Costa Mar.
Pláž: Dlouhá písečná přírodní pláž Los Pocillos 
se světle hnědým pískem je cca 50 m od 
hotelu.
Internetové stránky:
www.riu.com

Clubhotel RIU PARAISO LANZAROTE RESORT**** (Puerto del Carmen)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 8 km 
od letiště, v letovisku Puerto del Carmen. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 187 
pokojů (4 upravené pro tělesně postižené kli-
enty s bezbariérovým přístupem). Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, internetový 
terminál (za poplatek), bezplatné základní Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce, výtah, 
restaurace, bar, konferenční sál, dětský klub, 
sauna, kadeřnictví, kosmetický salon, čistírna, 
půjčovna aut a kol, parkoviště. Na sluneční 
terase je centrální bazén pro dospělé a dět-
ský bazén (oba v zimních měsících vyhřívané), 
jacuzzi, lehátka a slunečníky, dětské hřiště. 
Dvoulůžkový pokoj: (cca 35 m2) Klimatizovaný 

pokoj má ve svém vybavení televizi se satelit-
ními programy, minibar (za poplatek), mikro-
vlnnou troubu, telefon, trezor (k pronájmu), 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů. Balkon nebo terasa 
mají výhled do vnitrozemí nebo do zahrady. 
Za příplatek je možné objednat pokoj s bočním 
nebo přímým výhledem na moře. Maximální 
obsazenost (listopad – duben) – 3 dospělé 
osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let nebo 2 dospělé 
osoby, 2 děti a 1 dítě do 2 let. Maximální obsa-
zenost (květen – říjen) – 3 dospělé osoby nebo 
2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let). 
Stravování: Snídaně i večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci.

Sport: V hotelu je posilovna, šipky, herna 
a za poplatek squash a kulečník. V okolí jízda 
na kole (cyklistická trasa 17 km do Arecife), 
minigolf (asi 200 m), cca 2 km od hotelu gol-
fové hřiště. Na pláži nabídka vodních sportů.
Obchody: Přibližně 400 m od hotelu se nachází 
menší obchodní centrum, větší nákupní mož-
nosti jsou ve 2 km vzdáleném městečku Puerto 
del Carmen.
Pláž: Krásná a dlouhá pláž Los Pocillos se 
světle hnědým pískem je přímo 
u hotelu, na pláž je z hotelu přímý 
vstup.
Internetové stránky:
www.hotellascostas.com

Hotel LAS COSTAS**** (Puerto del Carmen)
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 12 km 
od letiště, v letovisku Puerto del Carmen.
Vybavení objektu: Club hotel nabízí celkem 
106 apartmánů rozdělených do několika 
dvoupatrových budov. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi při-
pojení k internetu ve veřejných prostorech, 
restaurace, 2 bary, dětský klub, hlídání dětí, 
služby lékaře, půjčovna aut, motorek a kol. 
Na velké centrální sluneční terase je bazén 
pro dospělé (v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, lehátka se slunečníky, dětské 
hřiště. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi, 
nabízí široké sportovní i kulturní vyžití, pro-
gramy pro děti, mini disko i večerní programy 
pro dospělé.
Apartmán – 1 ložnice: (cca 35 m2) Klima  tizovaná 

dvoulůžková ložnice je oddělená od obývacího 
prostoru dveřmi. V obývací části je integro-
vaný kuchyňský kout (lednička, mikrovlnná 
trouba), pohovka, televize se satelitními pro-
gramy, telefon, trezor (k pronájmu), koupelna 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasa. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby, 
1 dítě a 1 dítě do 2 let nebo 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Apartmán – 2 ložnice: (cca 45 m2) Základní 
vybavení je stejné jako v apartmánu – l ložnice, 
navíc má druhou samostatnou dvoulůžkovou 
ložnici. Minimální obsazenost – 4 dospělé 
osoby. Maximální obsazenost – 5 dospělých 
osob, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně jsou formou švédských 

stolů v hotelové restauraci. Za příplatek je 
možné objednat večeře.
Sport: Zdarma stolní tenis, minigolf, venkovní 
posilovna, s animátory střelba z luku a pušky, 
vodní aerobik, vodní pólo. Golfové hřiště 
Lanzarote Golf Resort je cca 2,8 km od hotelu. 
Obchody: Asi 500 m od hotelu začínají různé 
restaurace a obchody, větší obchodní centrum 
Biosfera Plaza je cca 800 m od hotelu (autobu-
sová zastávka cca 100 m).
Pláž: Malá písečná pláž Playa Chica s tmavě 
hnědým pískem je od hotelu vzdálená asi 1 km. 
Internetové stránky:
www.gloriapalaceth.com

Hotel GLORIA IZARO CLUB HOTEL**** (Puerto del Carmen)  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 40 km 
od letiště, v okrajové části letoviska Playa 
Blanca. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 
488 pokojů (některé uzpůsobeny pro osoby 
tělesně postižené). Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, výtahy, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu ve veřejných prostorech, 
5 restaurací, 6 barů, diskotéka, televizní míst-
nost, dětský klub (děti 4 – 12 let), kadeřnictví, 
prádelna, služba lékaře, obchod, půjčovna aut 
a parkoviště. V hotelové zahradě jsou 3 velké 
bazény pro dospělé (jeden v zimních měsících 
vyhřívaný), 2 dětské bazény (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky, bar u bazénu. Pro celkovou rela-
xaci hosté mohou využít i nabídku služeb SPA 
s tureckými lázněmi (termální bazén, 2 sauny, 
masáže, 3 jacuzzi, finská sauna). Zkušený tým 
animátorů zajišťuje denní i večerní programy 
pro děti i dospělé, k dispozici je volný vstup 
na diskotéku.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 40 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení, televizi se satelit-
ními programy, telefon, minibar (za příplatek), 
trezor (k pronájmu), koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů, balkon nebo terasu. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě 
do 2 let.
Pokoj Superior: (cca 40 m2) Základní vybavení 
je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, navíc 

je zde rychlovarná konvice, žehlička a žehlicí 
prkno (vše na vyžádání). Za příplatek je možné 
objednat pokoj Superior s výhledem na moře.
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Royal Elite: (cca 40 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj. Servis 
je rozšířen o láhev sektu v den příjezdu, 
snídaně v privátní restauraci, denně voda 
v minibaru, volný vstup do salonku Royal Elite 
(bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, denní 
tisk, čaj, káva, limonády, drobné občerstvení 
a výběr alkoholických nápojů), župany a pan-
tofle, dárkový balíček kosmetiky Aloe Vera, 
rychlovarnou konvice, trezor (zdarma). Balkon 
nebo terasa mají výhled na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti a 1 dítě 
do 2 let.
Rodinný pokoj: Platí pro období duben – říjen.
(cca 67 m2) Základní vybavení má stejné jako 
dvoulůžkový pokoj je však prostornější. Má 
dvoulůžkovou ložnici částečně oddělenou 
od obývacího prostoru se dvěma pohovkami. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 4 dospělé osoby 
a 1 dítě do 2 let nebo 2 dospělé osoby a 3 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 83 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je velmi pros-
torný. Ložnice je většinou oddělena dveřmi, 
v obývací části integrovaný kuchyňský kout, 

v koupelně hydromasážní vana, 2 terasy 
s výhledem na moře. Klienti mají k dispozici 
služby Royal Elite volný vstup do salonku Royal 
Elite (bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 
denní tisk, čaj, káva, limonády, drobné občers-
tvení a výběr alkoholických nápojů). Minimální 
obsazenost – 2 dospělé osoby. Maximální 
obsazenost – 4 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let 
nebo 2 dospělé osoby a 3 děti (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů v hote-
lových restauracích, lehké občerstvení, neal-
koholické i alkoholické nápoje místní výroby 
během dne (do 24.00 hod.).
Sport: Tenisový kurt, víceúčelové hřiště, stolní 
tenis, posilovna, minigolf a kulečník.
Obchody: Poblíž hotelu je malé nákupní cent-
rum a kavárna, přibližně 1 km od hotelu velký 
obchod s potravinami, větší možnost nákupů 
je v městečku Playa Blanca (cca 3 km).
Pláž: Hotel leží přímo u přímořské promenády 
a malé kamenité pláže Playa las Coloradas. 
Nejkrásnější pláže ostrova Papagayo se žlu-
tým pískem jsou cca 2 km od hotelu a na pláž 
Playa Dorada (v centru Playa Blanca) vozí hosty 
zdarma malý hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.sandos.com

Hotel SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT**** (Playa Blanca)
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 40 km 
od letiště, v okrajové části letoviska Playa 
Blanca. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí celkem 
488 pokojů (některé uzpůsobeny pro osoby 
tělesně postižené). Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, výtahy, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu ve veřejných prostorech, 
5 restaurací, 6 barů, diskotéka, televizní míst-
nost, dětský klub (děti 4 – 12 let), kadeřnictví, 
prádelna, služba lékaře, obchod, půjčovna aut 
a parkoviště. V hotelové zahradě jsou 3 velké 
bazény pro dospělé (jeden v zimních měsících 
vyhřívaný), 2 dětské bazény (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky, bar u bazénu. Pro celkovou rela-
xaci hosté mohou využít i nabídku služeb SPA 
s tureckými lázněmi (termální bazén, 2 sauny, 
masáže, 3 jacuzzi, finská sauna). Zkušený tým 
animátorů zajišťuje denní i večerní programy 
pro děti i dospělé, k dispozici je volný vstup 
na diskotéku.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 40 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení, televizi se satelit-
ními programy, telefon, minibar (za příplatek), 
trezor (k pronájmu), koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů, balkon nebo terasu. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě 
do 2 let.
Pokoj Superior: (cca 40 m2) Základní vybavení 
je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, navíc 

je zde rychlovarná konvice, žehlička a žehlicí 
prkno (vše na vyžádání). Za příplatek je možné 
objednat pokoj Superior s výhledem na moře.
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby, 
2 děti a 1 dítě do 2 let.
Pokoj Royal Elite: (cca 40 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj. Servis 
je rozšířen o láhev sektu v den příjezdu, 
snídaně v privátní restauraci, denně voda 
v minibaru, volný vstup do salonku Royal Elite 
(bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, denní 
tisk, čaj, káva, limonády, drobné občerstvení 
a výběr alkoholických nápojů), župany a pan-
tofle, dárkový balíček kosmetiky Aloe Vera, 
rychlovarnou konvice, trezor (zdarma). Balkon 
nebo terasa mají výhled na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti a 1 dítě 
do 2 let.
Rodinný pokoj: Platí pro období duben – říjen.
(cca 67 m2) Základní vybavení má stejné jako 
dvoulůžkový pokoj je však prostornější. Má 
dvoulůžkovou ložnici částečně oddělenou 
od obývacího prostoru se dvěma pohovkami. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 4 dospělé osoby 
a 1 dítě do 2 let nebo 2 dospělé osoby a 3 děti 
(včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 83 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je velmi pros-
torný. Ložnice je většinou oddělena dveřmi, 
v obývací části integrovaný kuchyňský kout, 

v koupelně hydromasážní vana, 2 terasy 
s výhledem na moře. Klienti mají k dispozici 
služby Royal Elite volný vstup do salonku Royal 
Elite (bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 
denní tisk, čaj, káva, limonády, drobné občers-
tvení a výběr alkoholických nápojů). Minimální 
obsazenost – 2 dospělé osoby. Maximální 
obsazenost – 4 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let 
nebo 2 dospělé osoby a 3 děti (včetně dětí 
do 2 let).
Stravování: Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů v hote-
lových restauracích, lehké občerstvení, neal-
koholické i alkoholické nápoje místní výroby 
během dne (do 24.00 hod.).
Sport: Tenisový kurt, víceúčelové hřiště, stolní 
tenis, posilovna, minigolf a kulečník.
Obchody: Poblíž hotelu je malé nákupní cent-
rum a kavárna, přibližně 1 km od hotelu velký 
obchod s potravinami, větší možnost nákupů 
je v městečku Playa Blanca (cca 3 km).
Pláž: Hotel leží přímo u přímořské promenády 
a malé kamenité pláže Playa las Coloradas. 
Nejkrásnější pláže ostrova Papagayo se žlu-
tým pískem jsou cca 2 km od hotelu a na pláž 
Playa Dorada (v centru Playa Blanca) vozí hosty 
zdarma malý hotelový autobus.
Internetové stránky:
www.sandos.com

Hotel SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT**** (Playa Blanca)
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 40 km 
od letiště, v letovisku Playa Blanca.
Vybavení objektu: Hotel a nabízí v několika 
třípatrových budovách celkem 291 pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
4 výtahy, internetový koutek a možnost Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce (oboje 
za poplatek), restaurace, několik barů, konfe-
renční místnost, dětský klub Mini (děti 4 – 7 let) 
a Maxi (děti 8 – 12 let, pouze během letních 
prázdnin), kadeřnictví, obchod se suvenýry. 
V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), 2 dětské 
bazény, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 
bazénový bar, dětské hřiště. Hosté mohou 
využít i nabídku služeb SPA (sauna, masáže, 
jacuzzi, parní lázně). Celý den je pro hosty při-
pravován pestrý animační program, pro děti 
mini-diskotéka.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 32 m2) Klimatizovaný 
a moderně zařízený pokoj má ve svém vyba-
vení televizi se satelitními programy, telefon, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), minibar (za příplatek), koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu. 
Za příplatek je možné objednat pokoj s bočním 
nebo přímým výhledem na moře. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Superior s výhledem na moře: Platí pro 
období listopad – duben. (cca 45 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, 
navíc šatnu a integrovaný obývací prostor. 
Balkon nebo terasa mají výhled na moře. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy s večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 

lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: Tenisový kurt s umělým travnatým 
povrchem, squash, stolní tenis, posilovna, 
volejbal, kulečník, lukostřelba.
Obchody: Sportovní přístav a několik malých 
obchodů se nachází přibližně 600 m od hotelu 
a větší nákupní centrum cca 2 km.
Pláž: Asi 200 m od hotelu je menší pláž 
Las Coloradas s černým pískem a oblázky. 
Hotelový autobus vozí klienty na pláž Playa 
Dorada s jemným světlým pískem (cca 1,5 km), 
je také možné jet autem nebo lodí z přístavu 
na nejhezčí pláže ostrova Papagayo (cca 3 km).
Internetové stránky: 
www.miradorpapagayo.com

Hotel THE MIRADOR PAPAGAYO**** (Playa Blanca)  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 40 km 
od letiště, v letovisku Playa Blanca.
Vybavení objektu: Hotel a nabízí v několika 
třípatrových budovách celkem 291 pokojů. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
4 výtahy, internetový koutek a možnost Wi-Fi 
připojení k internetu v prostoru recepce (oboje 
za poplatek), restaurace, několik barů, konfe-
renční místnost, dětský klub Mini (děti 4 – 7 let) 
a Maxi (děti 8 – 12 let, pouze během letních 
prázdnin), kadeřnictví, obchod se suvenýry. 
V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), 2 dětské 
bazény, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 
bazénový bar, dětské hřiště. Hosté mohou 
využít i nabídku služeb SPA (sauna, masáže, 
jacuzzi, parní lázně). Celý den je pro hosty při-
pravován pestrý animační program, pro děti 
mini-diskotéka.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 32 m2) Klimatizovaný 
a moderně zařízený pokoj má ve svém vyba-
vení televizi se satelitními programy, telefon, 
placené Wi-Fi připojení k internetu, trezor 
(k pronájmu), minibar (za příplatek), koupelnu 
s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu. 
Za příplatek je možné objednat pokoj s bočním 
nebo přímým výhledem na moře. Maximální 
obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Superior s výhledem na moře: Platí pro 
období listopad – duben. (cca 45 m2) Základní 
vybavení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, 
navíc šatnu a integrovaný obývací prostor. 
Balkon nebo terasa mají výhled na moře. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy s večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 

lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den.
Sport: Tenisový kurt s umělým travnatým 
povrchem, squash, stolní tenis, posilovna, 
volejbal, kulečník, lukostřelba.
Obchody: Sportovní přístav a několik malých 
obchodů se nachází přibližně 600 m od hotelu 
a větší nákupní centrum cca 2 km.
Pláž: Asi 200 m od hotelu je menší pláž 
Las Coloradas s černým pískem a oblázky. 
Hotelový autobus vozí klienty na pláž Playa 
Dorada s jemným světlým pískem (cca 1,5 km), 
je také možné jet autem nebo lodí z přístavu 
na nejhezčí pláže ostrova Papagayo (cca 3 km).
Internetové stránky: 
www.miradorpapagayo.com

Hotel THE MIRADOR PAPAGAYO**** (Playa Blanca)  
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Poloha: Na jihu ostrova, 40 km od letiště, 
v centru letoviska Playa Blanca.
Vybavení objektu: Hotel nabízí v jedné třípat-
rové budově celkem 407 pokojů (některé uzpů-
sobeny pro osoby tělesně postižené). Hostům 
je k dispozici vstupní halu s recepcí, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v lobby baru, 
3 restaurace a bary, společenská místnost, 
dětský klub Daisy (děti 3 – 12 let), kadeřnic-
tví, masáže, obchody, půjčovna aut. V zahradě 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden v zimním 
období vyhřívaný), dětské brouzdaliště, bazé-
nový bar, sluneční terasy s lehátky a sluneč-
níky, dětské hřiště. Zkušený tým animátorů 
připravuje pro děti i dospělé denní i večerní 
animační programy.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 21 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, placené Wi-Fi připojení 
k internetu, telefon, rádio, trezor (k pronájmu), 
minibar (za příplatek), koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů. Balkon nebo terasa mají výhled 
do zahrady nebo na bazén. Maximální obsaze-
nost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).

Pokoj Privilege: (cca 21 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj. Servis je 
rozšířen o exklusivní služby a vybavení: kávo-
var Nespresso, zdarma trezor, denní tisk, 
základna pro iPod, iPhone a MP3 s budíkem, 
1× oběd v restauraci Sakura (bez nápojů), při 
pobytu delším 3 dny sleva 10% na nápoje, 
slevy na doplňkové služby, pozdní check-out 
(dle obsazenosti), exkluzivní ručníky k bazénu. 
Balkon s výhledem na moře nebo na bazén. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Rodinný pokoj: (cca 27 m2) Základní vybavení 
má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je prostor-
nější, terasa (6,5 m2). Minimální obsazenost 
– 2 dospělé osoby. Maximální obsazenost – 
3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 25 m2) Základní vybavení má stejné 
jako dvoulůžkový pokoj, ložnice je většinou 
oddělena od obývacího prostoru dveřmi. 
Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby. 
Maximální obsazenost – 3 dospělé osoby nebo 
2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Superior s výhledem na bazén: (cca 

21  m2) Základní vybavení má stejné jako dvou-
lůžkový pokoj. Balkon nebo terasa mají výhled 
na bazén. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v hotelové restau-
raci. Za příplatek je možné objednat pro-
gram all inclusive který zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během dne.
Sport: Posilovna, tenisový kurt, hřiště na volej-
bal, minigolf, pétanque, kulečník, stolní tenis 
a venkovní šachy.
Obchody: V blízkosti hotelu je velké množství 
různých obchůdků a restaurací, větší nákupní 
možnosti jsou v cca 500 m vzdáleném měst-
ském centru.
Pláž: Pláž se žlutým pískem Playa Dorada je 
vzdálena přibližně 300 m od hotelu.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 LANZAROTE PRINCESS**** (Playa Blanca)  
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Poloha: V jižní části ostrova, 40 km od letiště, 
v letovisku Playa Blanca. 
Vybavení objektu: Tento komplex nabízí cel-
kem 190 bungalovů (některé uzpůsobeny pro 
osoby tělesně postižené) rozmístěných v tro-
pické zahradě (80 000 m2). Hostům je k dispo-
zici recepce, internetový terminál (za poplatek), 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu ve veřej-
ných prostorech, restaurace, 2 bary, společen-
ská místnost s televizí, dětský klub, prádelna 
a parkoviště. V hotelové zahradě jsou 2 bazény 
pro dospělé (jeden v zimních měsících vyhří-
vaný), dětský bazén, sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky, dětské hřiště. Hotel pořádá ani-
mační program pro děti i dospělé a večerní 
vystoupení s živou hudbou.
Bungalov – 1 ložnice: (cca 40 m2) Klima tizovaná 

dvoulůžková ložnice je oddělena od obývacího 
pokoje dveřmi. V obývací části je integrovaný 
kuchyňský kout s lednicí, televize se satelit-
ními programy, placené Wi-Fi připojení k inter-
netu, trezor (k pronájmu), telefon, koupelna 
s WC a vysoušečem vlasů, terasa. Maximální 
obsazenost – 3 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě 
do 2 let nebo 2 dospělé osoby, 2 děti a 1 dítě 
do 2 let. Za příplatek je možné zajistit vstu-
penku do vodního parku Dino Park na celou 
dobu pobytu včetně dopravy.
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby po celý den (od 08.00 
do 23.00 hod.).

Sport: Tenisový kurt s tvrdým povrchem, 
kulečník (za poplatek), stolní fotbal, stolní 
tenis, šipky, víceúčelové hřiště, minigolf, bocce, 
vodní sporty na pláži. V okolí jsou 2 vodní 
parky: Dino Park v hotelu Paradise Island (při-
bližně 1,5 km) a Lanzasur (cca 150 m).
Obchody: Komplex se nachází v klidnější části 
letoviska, k nejbližšímu nákupnímu centru je to 
asi 800 m.
Pláž: Krásná pláž Flamingo se žlutým pískem je 
vzdálena přibližně 550 m. 
Internetové stránky:
www.hoteleslopez.com

Bungalovy RÍO PLAYA BLANCA & PARQUE ACUÁTICO**** (Playa Blanca)  
ALL

INCLUSIVE   
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 33 km 
od letiště, v turistickém letovisku Playa Blanca. 
Hotel akceptuje pouze hosty starší 18 let.
Vybavení objektu: Tento elegantní pětipatrový 
hotel nabízí celkem 305 pokojů, je koncipován 
do hispánsko-arabského stylu a obdržel cer-
tifikaci ochrany životního prostředí UNESCO. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, 
5 výtahů, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
ve společných prostorech, internetový koutek 
(za poplatek), 3 restaurace, 2 bary, kavárna, 
noční klub, 2 konferenční sály (až 448 osob), 
kadeřnictví, služby lékaře, služby prádelny, 
novinový stánek, sauna, masáže, úschovna kol 
(půjčení objednává na vyžádání recepce) a par-
koviště. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
venkovní jacuzzi, sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky, chill out terasa, samostatně 
oddělená nudistická terasa. Pro hosty jsou při-
pravovány denní i večerní animační programy 
a vystoupení s živou hudbou.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 28 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizí se satelit-
ními programy, telefon, minibar (za poplatek), 
trezor (k pronájmu), koupelnu se sprchou, WC 
a vysoušečem vlasů, balkon. Za příplatek je 

možné objednat pokoj s výhledem na bazén 
nebo na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (starší 18 let).
Pokoj Privilege: (cca 28 m2) Základní vybavení 
je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji. Servis 
je rozšířen o exklusivní služby a vybavení: sní-
daně a večeře podávány v à la carte restauraci 
Kasbah (mimo úterý), speciální ceny do kosme-
tického salónu, pozdější check-out (dle dostup-
nosti), hala Privilege (zdarma barový servis, 
Nespresso, mini občerstvení, denní tisk, Wi-Fi). 
Balkon má výhled na bazén nebo na moře. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (starší 18 let).
Junior Suite: (cca 45 m2) Základní vybavení 
je stejné jako ve dvoulůžkovém pokoji, navíc 
má oddělenou obývací část, zařízení na pří-
pravu čaje a kávy, župany, pantofle, základnu 
pro iPod/iPhone/MP3. Balkon má výhled 
do zahrady nebo na bazén. Maximální obsaze-
nost – 3 osoby (starší 18 let).
Superior s výhledem na moře: (cca 28 m2) 
Základní vybavení je stejné jako ve dvoulůž-
kovém pokoji, navíc má ve vybavení kávo-
var Nespresso, v koupelně župany, pantofle, 
váhu a zvětšovací zrcátko. Balkon má výhled 
na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(starší 18 let).

Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou for-
mou švédských stolů s v hotelové restauraci 
La Bocaina. Program all inclusive Deluxe zahr-
nuje prémiové nápoje, koktejly, nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby a lehké 
občerstvení během dne.
Sport: Tělocvična, herna, tai-chi, stolní tenis, 
lukostřelba, tenis, kulečník, minigolf, teni-
sový kurty (za poplatek, tvrdý povrch s noč-
ním osvětlením), kulečník. Nedaleko je škola 
potápění.
Obchody: Hotel leží asi 1,5 km od centra leto-
viska a přístavu Playa Blanca, kde se nachází 
velké množství obchodů a zábavních podniků. 
Další větší nákupní centra jsou v Puerto del 
Carmen (cca 30 km) nebo v hlavním městě 
Arrecife (cca 35 km).
Pláž: Přímo u hotelu je plážová promenáda, 
která vede na pláž Flamingo se žlutým pískem 
(cca 400 m).
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 TIMANFAYA PALACE**** (Playa Blanca)
ALL

INCLUSIVE    
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Poloha: Na východním pobřeží, 18 km od leti-
ště, v klidnější části letoviska Costa Teguise. 
Hotel akceptuje pouze hosty starší 15 let 
(s výjimkou členů Club Meliá).
Vybavení objektu: Tento pětipatrový hotel 
ve španělském stylu (architekt Fernando 
Higueras Diaz), nabízí celkem 277 pokojů. 
Hostům je k dispozici mramorová vstupní hala 
s recepcí, internetový koutek a Wi-Fi připojení 
k internetu (obojí za poplatek), 3 restaurace, 
2 bary, 6 konferenčních sálů (až 500 osob), 
butiky, kadeřnictví, půjčovna aut. Ve velké 
zahradě je bazén pro dospělé (1 800 m2) se 
slanou vodou (v zimních měsících vyhřívaný), 
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, zóna 
The Level se soukromým bazénem a bota-
nická zahrada s vodopády. Hosté mohou vyu-
žít nabídku služeb Wellness centra (sauna, 
masáže, kosmetický salon). Hotel pořádá pro 
hosty sportovní animační programy, několikrát 
v týdnu zábavná představení nebo profesio-
nální show.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 25 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, minibar, 2 telefony, trezor 

(zdarma), rychlovarnou konvici, koupelnu s WC 
a vanou, vysoušeč vlasů a župany. Balkon 
nebo terasa mají výhled do zahrady nebo 
na bazén. Za příplatek je možné objednat 
Pokoj Premium s výhledem na moře, který 
je moderněji zařízen. Maximální obsazenost – 
2 osoby (starší 15 let).
Pokoj The Level s výhledem na moře: (cca 
25 m2) Základní vybavení je stejné jako u dvou-
lůžkového pokoje, je moderněji zařízen a servis 
je rozšířen o exkluzivní služby The Level: vstup 
k bazénu The Level, v Lounge baru kávu, čaj, 
nealkoholické nápoje, denní tisk a na pokoji 
župany a pantofle. Balkon má výhled na moře.
Maximální obsazenost – 2 osoby (starší 15 let).
Junior Suite: Platí pro období květen – říjen.
(cca 50 m2) Základní vybavení je stejné jako 
u dvoulůžkového pokoje, je však větší a má 
integrovanou obývací část. Maximální obsaze-
nost – 4 osoby (starší 15 let).
Junior Suite The Level: Platí pro období listo-
pad – duben. (cca 50 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je prostornější 
a zařízený v elegantním stylu. Servis je rozšířen 
o exkluzivní služby The Level: vstup k bazénu 

The Level, v Lounge baru kávu, čaj, nealko-
holické nápoje, denní tisk a na pokoji župany 
a pantofle. Maximální obsazenost – 4 osoby 
(starší 15 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře jsou 
formou švédských stolů v zahradní restauraci 
nebo v restauraci uvnitř hotelu. Za příplatek 
je možné objednat program all inclusive, který 
nabízí plnou penzi, lehké občerstvení, nealko-
holické i alkoholické nápoje místní výroby.
Sport: Posilovna, 3 tenisové kurty s nočním 
osvětlením, víceúčelové hřiště, šipky, kuleč-
ník, minigolf, pitch&putt. Golfové hřiště Costa 
Teguise Golf Club je vzdáleno necelých 5 km.
Obchody: V bezprostřední blízkosti hotelu je 
menší nákupní centrum Las Chucharas, další 
možnost nákupů na jedné z hlavních tříd Costa 
Teguise.
Pláž: Hotel bezprostředně sousedí s pláží, 
která je spojnicí mezi plážemi Las Cucharas 
a Los Charcos se světlehnědým pískem.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel MELIÁ SALINAS***** (Costa Teguise)  
TOP
HOTEL  

ALL
INCLUSIVE     
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Poloha: Na východním pobřeží, 6 km od leti-
ště, v centru hlavního města Arrecife.
Vybavení objektu: Tento luxusní hotel nabízí 
ve svých 17 patrech celkem 160 pokojů. Jeho 
skleněná struktura je symbolem nejnověj-
ších architektonických inovací, kde funkčnost 
a koncepce zaručuje luxus a relaxaci. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, výtahy, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, 2 restau-
race, 4 bary, vinárna, 6 konferenčních sálů 
(až 300 osob), kadeřnictví, salón krásy, služby 
lékaře, parkoviště. Na slunečních terasách je 
bazén pro dospělé a dětský bazén (oba v zim-
ních měsících vyhřívané, kryté), lehátka a spr-
chy. Hosté mohou využít i nabídku služeb SPA 
Wellness centra (bazén s termálním okruhem, 

sprchy, vířivka, sauna, parní lázeň, léčebné 
procedury, masáže atd.).
Dvoulůžkový pokoj: (cca 32 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, minibar, telefon, trezor (zdarma), 
koupelnu s vysoušečem vlasů a odděleným 
WC. Pokoj má výhled na město, nemá balkon. 
Za příplatek je možné objednat pokoj s výhle-
dem na moře. Umístění – 3. patro (jednolůž-
kové pokoje jsou ve všech patrech). Maximální 
obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 45 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, je však větší 
a dvoulůžková ložnice je od obývací část oddě-
lena dveřmi, výhledem na moře. Umístění – 3. 

až 15. patro. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně, obědy a večeře formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. 
Sport: V hotelu je posilovna, golfové hřiště 
Costa Teguise Golf Club je cca 9,5 km od hotelu.
Obchody: V bezprostřední blízkosti hotelu 
jsou různé obchody, restaurace a bary, větší 
nákupní možnosti v centru města.
Pláž: Hotel stojí přímo u velké pláže se světlým 
pískem Playa El Reducto.
Internetové stránky: 
www.aghotelspa.com

Hotel ARRECIFE GRAN HOTEL & SPA***** (Arrecife)  
TOP
HOTEL  
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 40 km 
od letiště, v přístavu Marina Rubicón u leto-
viska Playa Blanca.
Vybavení objektu: Hotel inspirovaný ost-
rovní architekturou typické vesnice a replikou 
hlavního kostela ve městě Teguise (Nuestra 
Seňora de Guadalupe) má celkem 255 pokojů 
(z toho 48 pokojů „club Volcán“ a 5 pokojů pro 
tělesně postižené klienty) rozmístěných do 20 
menších budov. Hosté mají k dispozici vstupní 
halu s recepcí, 5 výtahů, bezplatné Wi-Fi při-
pojení k internetu ve společných prostorách, 
5 restaurací, 3 bary, 3 konferenční místnosti 
(až 500 osob), společenskou místnost (až 400 
osob), mini klub (děti 5 – 12 let), prádelnu 
(za poplatek), půjčovnu aut a kol, parkoviště. 
V zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (dva 
v zimních měsících vyhřívané), dětský bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasy, 
lehátka a slunečníky. Hosté mohou využít 
i nabídku služeb SPA centra (sauna, turecké 
lázně, masáže, aromaterapie, kosmetický 
salón, kadeřnictví, posilovna). Hotel připravuje 
denní animační programy.
Club Volcán (pouze pro hosty starší 18 let) 

nabízí navíc exkluzivní služby: vyhřívaný bazén 
s obsluhou, postele „Bali“, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu na pokojích a v busi-
ness centru, privátní parkoviště, 10% slevu 
na obědy a v hotelových restauracích (nápoje 
nejsou do slevy zahrnuty), plážovou tašku, 
zdarma tenis a paddle v Marině, sluneční 
terasu s lehátky a přímým vstupem k moři, 
10% slevu na masáže a do posilovny, turecké 
lázně a sauna zdarma, denní tisk, dřívější 
check-in a pozdní check-out (dle dostupnosti), 
odpolední kávu a zákusky (16.00 – 18.00).
Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady: 
(cca 38 m2) Klimatizovaný pokoj má ve svém 
vybavení televizi se satelitními programy, 
2 telefony (1 v ložnici a 1 v koupelně), roz-
kládací pohovku, minibar, stropní ventilátor, 
set na přípravu kávy a čaje, koupelnu s WC, 
vysoušečem vlasů a make-up zrcátkem. Každý 
pokoj má balkon nebo terasu s výhledem 
do zahrady, za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsa-
zenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí 
do 2 let) nebo 3 dospělé osoby.
Pokoj Club Volcan: (cca 38 m2) Základní 

vybavení je stejné jako ve dvoulůžkovém 
pokoji, navíc má bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, župany, pantofle a výhody uve-
dené u Club Volcán. Maximální obsazenost – 
3 osoby (starší 18 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci s nabíd-
kou místní i mezinárodní kuchyně.
Sport: V hotelu je posilovna, stolní tenis, 
šipky, kulečník a obří šachy. V blízkosti hotelu 
se nachází hřiště na tenis a paddle. Na pláži 
nabídka vodních sportů např. kurz plachtění, 
windsurfing, škola potápění, katamarán.
Obchody: Různé obchody, bary a restaurace 
jsou v blízkém přístavu Marina Rubicón, větší 
nákupní možnosti a služby v cca 1 km vzdále-
ném centru Playa Blanca.
Pláž: Pláž Playa Dorada je cca 1,5 km od hotelu 
a pláže Playas de Papagayo asi 4 km od hotelu.
Internetové stránky:
www.hotelvolcanlanzarote.com

Hotel THE HOTEL VOLCAN LANZAROTE***** (Playa Blanca)      
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 40 km 
od letiště, v přístavu Marina Rubicón u leto-
viska Playa Blanca.
Vybavení objektu: Hotel inspirovaný ost-
rovní architekturou typické vesnice a replikou 
hlavního kostela ve městě Teguise (Nuestra 
Seňora de Guadalupe) má celkem 255 pokojů 
(z toho 48 pokojů „club Volcán“ a 5 pokojů pro 
tělesně postižené klienty) rozmístěných do 20 
menších budov. Hosté mají k dispozici vstupní 
halu s recepcí, 5 výtahů, bezplatné Wi-Fi při-
pojení k internetu ve společných prostorách, 
5 restaurací, 3 bary, 3 konferenční místnosti 
(až 500 osob), společenskou místnost (až 400 
osob), mini klub (děti 5 – 12 let), prádelnu 
(za poplatek), půjčovnu aut a kol, parkoviště. 
V zahradě jsou 3 bazény pro dospělé (dva 
v zimních měsících vyhřívané), dětský bazén 
(v zimních měsících vyhřívaný), sluneční terasy, 
lehátka a slunečníky. Hosté mohou využít 
i nabídku služeb SPA centra (sauna, turecké 
lázně, masáže, aromaterapie, kosmetický 
salón, kadeřnictví, posilovna). Hotel připravuje 
denní animační programy.
Club Volcán (pouze pro hosty starší 18 let) 

nabízí navíc exkluzivní služby: vyhřívaný bazén 
s obsluhou, postele „Bali“, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu na pokojích a v busi-
ness centru, privátní parkoviště, 10% slevu 
na obědy a v hotelových restauracích (nápoje 
nejsou do slevy zahrnuty), plážovou tašku, 
zdarma tenis a paddle v Marině, sluneční 
terasu s lehátky a přímým vstupem k moři, 
10% slevu na masáže a do posilovny, turecké 
lázně a sauna zdarma, denní tisk, dřívější 
check-in a pozdní check-out (dle dostupnosti), 
odpolední kávu a zákusky (16.00 – 18.00).
Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady: 
(cca 38 m2) Klimatizovaný pokoj má ve svém 
vybavení televizi se satelitními programy, 
2 telefony (1 v ložnici a 1 v koupelně), roz-
kládací pohovku, minibar, stropní ventilátor, 
set na přípravu kávy a čaje, koupelnu s WC, 
vysoušečem vlasů a make-up zrcátkem. Každý 
pokoj má balkon nebo terasu s výhledem 
do zahrady, za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsa-
zenost – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí 
do 2 let) nebo 3 dospělé osoby.
Pokoj Club Volcan: (cca 38 m2) Základní 

vybavení je stejné jako ve dvoulůžkovém 
pokoji, navíc má bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, župany, pantofle a výhody uve-
dené u Club Volcán. Maximální obsazenost – 
3 osoby (starší 18 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci s nabíd-
kou místní i mezinárodní kuchyně.
Sport: V hotelu je posilovna, stolní tenis, 
šipky, kulečník a obří šachy. V blízkosti hotelu 
se nachází hřiště na tenis a paddle. Na pláži 
nabídka vodních sportů např. kurz plachtění, 
windsurfing, škola potápění, katamarán.
Obchody: Různé obchody, bary a restaurace 
jsou v blízkém přístavu Marina Rubicón, větší 
nákupní možnosti a služby v cca 1 km vzdále-
ném centru Playa Blanca.
Pláž: Pláž Playa Dorada je cca 1,5 km od hotelu 
a pláže Playas de Papagayo asi 4 km od hotelu.
Internetové stránky:
www.hotelvolcanlanzarote.com

Hotel THE HOTEL VOLCAN LANZAROTE***** (Playa Blanca)      

Lanzarote
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Poloha: Na jižním pobřeží ostrova, 40 km 
od letiště, u pláže v letovisku Playa Blanca.
Vybavení objektu: Luxusně vybavený hotel 
nabízí 385 pokojů a plní požadavky i těch nej-
náročnějších klientů. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, bezplatné Wi-Fi připo-
jení k internetu, 8 restaurací a několik barů, 
10  kongresových sálů (až 1 000 osob), dětský 
klub (děti 3 – 16 let), prádelna, půjčovna aut 
a parkoviště, nákupní zóna (butiky a kadeř-
nictví). V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro 
dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný, 
druhý se slanou vodou), dětský bazén, dět-
ské brouzdaliště, 2 jacuzzi, sluneční terasy 
s lehátky a slunečníky. Hosté mohou k celkové 
relaxaci využít i nabídku služeb centra Thalasso 
& SPA Princesa Yaiza (2 000 m2, vnitřní bazén 
s mořskou vodou (32 °C), turecká lázeň, 
sauna, masáže atd.). Animační tým připravuje 
celodenní i večerní sportovní a zábavné pro-
gramy i představení. Rodiny s dětmi mohou 
využít animační program v parku Kikolend, 
který se nachází vedle hotelu (některé aktivity 
za poplatek).
Pokoj Superior: (cca 43 m2) Elegantně zařízený 
klimatizovaný dvoulůžkový pokoj má ve svém 
vybavení televizi se satelitními programy, tele-
fon, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, tre-
zor (zdarma), mikrovlnou troubu, rychlovarnou 
konvici, minibar (za poplatek), plně vybavenou 
koupelnu s WC, vysoušečem vlasů a župany. 
Terasa (12 m2) má výhled na bazén nebo 

do zahrady, za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 2 dospělé osoby a dítě do 2 let.
Junior Suite s výhledem na moře: Platí 
v období listopad – duben. (cca 45 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u pokoje Superior, má 
dvoulůžkovou ložnici oddělenou nízkou zíd-
kou od obývací části s jednolůžkovou pohov-
kou. Terasa (16 m2) má výhled na na moře. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 65 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u pokoje Superior, má dvoulůžkovou lož-
nici oddělenou dveřmi od obývací části s roz-
kládací pohovkou. Terasa (12 m2) má výhled 
na bazén nebo do zahrady, za příplatek je 
možné objednat pokoj s výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti nebo 3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Suite Relax: (cca 65 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u pokoje Superior, má dvoulůž-
kovou ložnici oddělenou dveřmi od obývací 
části s rozkládací pohovkou. Servis je rozšířen 
o exklusivní služby: snídani à la carte v restau-
raci Gourmet s výhledem na moře, denní 
vstup do centra Thalasso & SPA, večerní aro-
materapie. Terasa (12 m2) má výhled na bazén, 
do zahrady, za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 3 osoby (starší 16 let).
Pokoj Relax: (cca 43 m2) Základní vybavení má 

stejné jako pokoj Superior. Servis je rozšířen 
o exklusivní služby: snídani à la carte v restau-
raci Gourmet s výhledem na moře, denní 
vstup do centra Thalasso & SPA, večerní aro-
materapie. Terasa (12 m2) má výhled na bazén, 
do zahrady, za příplatek je možné objednat 
pokoj s výhledem na moře. Maximální obsaze-
nost – 2 osoby (starší 16 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů s výběrem jídel místní i mezi-
národní kuchyně ve 3 bufetových restaura-
cích. Za příplatek je možné objednat polopenzi 
„Deluxe“, u které je navíc (mimo 3 základních 
bufetových restaurací) i volný výběr ve 4 dal-
ších restauracích à la carte, součástí je i denně 
zdarma doplňovaný minibar.
Sport: Fitness centrum s posilovnou a fitness 
kurzy (zdarma), paddle, tenisové kurty (s noč-
ním osvětlením za příplatek), víceúčelové hři-
ště, plážový volejbal.
Obchody: Různé obchody, restaurace a bary 
se nachází na pobřežní promenádě a v centru 
města cca 600 m.
Pláž: Krásná pláž Dorada Beach se světlým 
pískem začíná hned u hotelu, pláže Papagayo 
jsou vzdáleny cca 5 km.
Internetové stránky:
www.princesayaiza.com

Hotel PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT***** (Playa Blanca)

SPA

 
TOP
HOTEL   
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La Palma
V severozápadní části Kanárských ostrovů leží největší z „malých“ ostrovů La 
Palma. Vzhledem ke své rozloze a velmi vysokými vrcholky je místem s nejstrměj-
ším terénem na světě. Současně je však známý svojí zelenou krajinou i množ-
stvím vody a tak je mu přezdíváno ,,Zelený ostrov“.

Zajímavosti ostrova: V severní části dominuje v oblasti El Paso národní park 
Caldera de Taburiente o šířce 9 km s nejvyšším vrcholem ostrova Roque de los 
Muchacos, který je obklopen prstencem hor (od 1 600 m do 2 400 m výšky) s vav-
řínovými a endemickými borovicovými lesy.

Z kulturních památek nesmíme opominout historické centrum Plaza de Espaňa 
hlavního města Santa Cruz de La Palma se slavnou Balkonovou ulicí a zámek 
svaté Cataliny s krásným výhledem na oceán. Na jihu ostrova stojí za zmínku 
oblast Fuencaliente a vulkán San Juan, který se probudil v roce 1949 a Tenequía, 
kde byly poslední vulkanické erupce ostrova (1971) a oblast Fuencaliente v které 
se nachází několik vyhlášených ostrovních vinoték. 

Hlavní město: Santa Cruz de La Palma

Rozloha: 708 km2

Oblasti: Aridane, Fuencaliente, Los Cancajos, Los Llanos a Santa Cruz de La 
Palma.

Pláže: Na ostrově je celkem 43 pláží a ty nejznámější jsou Playa Los Cancajos 
(624 m dlouhá, tmavý písek), Playa La Bajita-El Hoyo (50 m dlouhá, lávový štěrk), 
Playa El Pocito Martina (150 m dlouhá, tmavý písek), Playa El Pozo Norte (300 m 
dlouhá, tmavý lávový písek/kamínky), Playa La Cangrejera (150 m dlouhá, písek 
s lávovým štěrkem), Playa Las Salineras (200 m dlouhá, písek s lávovým štěrkem), 
Playa Martín (300 m dlouhá, písek s lávovým štěrkem), Playa Punta Larga (110 m 
dlouhá, tmavý písek), Playa La Zamora (190 m dlouhá, tmavý písek). 

Aktivity: Za mořem a sluncem sem jezdí menší část turistů, každý dříve nebo 
později nazuje pevné boty a vydá se zkoumat vnitrozemí tohoto divokého ostrova 
po perfektně udržovaných stezkách. 

La Gomera
Druhému nejmenšímu z Kanárských ostrovů se přezdívá „Magický ostrov“, pro-
tože zde žije pouze 30 tisíc lidí, což z něj dělá oázu klidu a míru. Ostrov má pouze 
jedno turistické středisko a jeden velký hotelový komplex s golfovým hřištěm. Je 
ideálním místem pro toho, kdo chce strávit opravdu klidnou dovolenou stranou 
od masového turismu.

Zajímavosti ostrova: Ostrov měří od severu k jihu o něco více než 20 km, ale 
třetinu jeho plochy (cca 30,7 ha) pokrývá neocenitelný ekologický poklad - národní 
park Garajonay – vyhlášený za dědictví lidstva UNESCO. Vrcholky jsou často zaha-
leny v mracích, protože hlavní ekosystém zde tvoří deštný vavřínový prales „Lau-
risilva“ Fayal-Brezal a El Cedro. Na ostrově mimo jiné divoce roste kolem 100 
tisíc endemických palem, z nichž se vyrábí speciální palmový med a olej. Uniká-
tem ostrova je pískání (jazyk El Silbo), které se dosud vyučuje jako dobrovolný 
předmět na školách. Tento unikát byl také prohlášen za dědictví lidstva UNESCO 
a dobrý „pískač” se domluví až na 4 km.

Historii ostrova prezentují v hlavním městě San Sebastian dochované panské 
domy, včetně domu Kryštofa Kolumba, který měl tento ostrov velice oblíben, 
kostel z 16. století Iglesia de la Asunción nebo věž Torre del Conde. Za návštěvu 
stojí i malebné vesničky Hermigua (severní část ostrova), nebo Agulo s vyhláše-
nou skleněnou vyhlídkou Mirador de Abrante (620 m.n.m. s prosklenou podlahou 
a výhledem na Tenerife).

Hlavní město: San Sebastian de la Gomera

Rozloha: 378 km2

Oblasti: Playa de Santiago, Valle Gran Rey, San Sebastian

Pláže: Na ostrově najdete celkem 29 pláží a ty nejznámější jsou Playa Vueltas en 
Valle Gran Rey (150 m dlouhá, černý písek), Playa Tamargada (200 m dlouhá, černý 
písek, lávové skalky), Playa Argaga (250 m dlouhá nudistická pláž, černý lávový 
štěrk s pískem), Playa del Inglés (300 m, dlouhá nudistická pláž, černý sopečný 
písek), Playa del Áquila (650 m dlouhá, černý sopečný písek).

Aktivity: La Gomera je ideálním místem jak pro vodní sporty a potápění, tak pro 
trekování ve vnitrozemí. Golfoví nadšenci jistě ocení perfektně udržované osm-
náctijamkové hřiště Tecina golf. 

        La Palma
     La Gomera
  El Hierro
       La Graciosa

La Palma – pobřeží ostrova

La Palma – Roque de los Muchachos

La Gomera – pobřeží ostrova

La Gomera – vnitrozemí ostrova

La Palma, La Gomera

malé ostrovy
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El Hierro
Nejmenší obydlený ostrov Kanárských ostrovů a současně tak i méně známý je nej-
mladší z „malých“ ostrovů je El Hierro, přezdívaný jako „Zapomenutý ostrov“. Jeho 
stáří je 1,5 milionu let a místní příroda skutečně není ani v nejmenším narušena 
masovou turistikou, je zde jeden hotelový komplex, jinak jen malé rodinné hotýlky 
a penziony, celé území je pod ochranou UNESCO.

Zajímavosti ostrova: Ve starověku se ostrovy pokládaly za západní konec světa, 
řecký geograf Klaudios Ptolemaios zde zvažoval začátek výpočtu zeměpisné délky 
a francouzský král Ludvík XIII roku 1634 stanovil jako nultý poledník ostrov Ferro (El 
Hierro), to bylo zrušeno až r. 1884, (nyní dle hvězdárny v londýnském Greenwichi).

Ostrovu vévodí na severním pobřeží mohutné skály a útesy El Golfo, pozůstatek 
obrovského sopečného sesuvu vulkanických materiálů, s nejvyšší vyhlídkou Mira-
dor de la Peňa. Zvláštností jsou porosty jalovce „Sabinas“, jimž střídavě vanoucí vítr 
bizarně zohýbal kmeny, a staly se pro ostrov symbolické. Z historických památek 
El Hierro je nejznámější vesnický kostel La Frontera nebo i nejstarší skanzen Špa-
nělska Ecomuseo de Guinea, dále archeologické a etnografické muzeum pod širým 
nebem a ostrovní raritou je i nejmenší hotel na světě Punta Grande Hotel Frontera 
se svou dochovanou, izolovanou kaplí Nuestra seňora de la Candelaria.

Hlavní město: Valverde

Rozloha: 268 km2

Oblasti: La Frontera a Valle de Golfo.

Pláže: Na ostrově najdete celkem 18 pláží, ale většinou se jedná o přírodní pláže 
s přírodními bazénky. Ty nejznámější Las Playas (3 500 m dlouhá, písek/oblázky), 
Playa Timijiraque (350 m dlouhá, tmavý písek), Playa Puerto de la Estaca (600 m 
dlouhá, oblázky), Playa Pozo de las Calcosas (200 m dlouhá, kamenné skalky), Playa 
Puerto Naos (400 m dlouhá, kamenné skalky).

Aktivity: Ostrov El Hierro je ideálním místem pro milovníky pěší turistiky a relaxace 
v panenské přírodě. I když je ostrov malý, na své si zde přijdou také cyklisté, potá-
pěči, rybáři i paraglaidisté.

La Graciosa
Nejvýchodnějším ostrovem Kanárského souostroví, ležící severně od Lanzarote, je 
malý ostrůvek La Graciosa, který je součástí souostroví Chinijo (Montaňa Clara, Ale-
granza, La Graciosa). Ostrovy Lanzarote a La Graciosa odděluje úzký pruh oceánu, 
kterému se přezdívá El Río.

Zajímavosti ostrova: Graciosa patří mezi geologicky nejstarší ostrovy Kanárského 
souostroví a sopečný původ dokazují unikátní masivy Montaňa Amarilla, Montaňa 
del Mojón, Montaňa Bermeja a nejvyšší stratovulkán ostrova Montaňa Agujas 
(266 m n. m.). V roce 1986 byl ostrov prohlášen přírodní rezervací a je součástí 
„mořské rezervace“ Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Na ostrůvku žije přibližně 650 obyvatel ve 2 rybářských vesnicích Pedro Barba 
a Calete del Sebo, která je současně hlavním městem ostrůvku. Místní kostelík, 
zasvěcený patronce ostrova La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, je celý včetně 
hlavního oltáře zdoben prvky námořní tradice (oltářní obraz je ve tvaru lodi).

Mezi hlavní příjmy obyvatelstva patří rybolov a v současné době i cestovní ruch. 
Zvláštností ostrůvku je bezesporu skutečnost, že patří mezi málo míst na světě, kde 
dosud nebyly vybudovány asfaltové silnice a jsou tu jen prašné cesty.

Hlavní město: Caleta del Sebo

Rozloha: 29 km2

Oblasti: Pedro Barba, Caleta del Sebo.

Pláže: Pro někoho možná až kýčovitě modrá barva moře je opravdu skutečná. Sma-
ragdové moře, překrásné přírodní pláže se zlatavým pískem a krásné zátoky, to 
jsou důvody, proč se na tento nedotčený ostrov podívat. Překrásné pláže, které 
za to opravdu stojí, jsou Playa de la Laja, Playa de las Conchas, Playa del Salao, 
Playa de Cocina a Playa del Francés.

Aktivity: Pokud Vás návštěva ostrova láká, můžete La Graciosu navštívit formou 
individuálního výletu během pobytu na Lanzarote, organizovaného výletu, nebo se 
na ostrově můžete přímo ubytovat. Ze sportovních aktivit je zde možné potápění 
nebo šnorchlování, okolí je vhodné i pro trekování nebo jízdu na kole.

El Hierro – pobřeží ostrova

El Hierro – jalovec „Sabinas“

La Graciosa – pobřeží ostrova

La Graciosa – pláž

El Hierro, La Graciosa
malé ostrovy
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Poloha: Apartmány se nachází na ostrově La 
Graciosa (rozloha 27 km2), který je součástí 
souostroví Chinijo, severně od Lanzarote. 
Celý ostrov byl prohlášený za přírodní rezer-
vaci. Nabídka je určená všem, kteří hledají 
dovolenou na klidném místě, v krásném pro-
středí méně známého ostrova. V ceně zájezdu 
jsou zahrnuté transfery z letiště do přístavu 
(Lanzarote – Orzola), plavba lodí (cca 20 min. 
na ostrůvek La Graciosa/Caleta del Sebo), 
do apartmánu a zpět.
Vybavení objektu: V nabídce je 7 apartmánů 
(5 sousedících a 2 samostatné), nemají recepci 
a spravuje je majitel, který je hostům během 
pobytu k dispozici. Vedle komplexu je půj-
čovna kol a ostatní služby.

Apartmán – 1 ložnice: (cca 30 m2) Dvou-
lůžková ložnice je oddělena od obývacího 
pokoje dveřmi. V obývací části je integrovaný 
kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, lednička, 
toustovač, sporák, varná konvice), televize se 
satelitními programy, placené Wi-Fi připojení 
k internetu (mimo apartmánu č. 6), žehlička, 
koupelna s WC a vysoušečem vlasů (výměna 
ručníků každý druhý den). Balkon nebo terasa 
mají většinou výhled na moře. Maximální obsa-
zenost – 2 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Apartmán – 2 ložnice: (cca 60 m2) Základní 
vybavení je stejné jako u apartmánu – 1 lož-
nice, má navíc druhou samostatnou dvoulůžko-
vou ložnici. Maximální obsazenost – 4 dospělé 
osoby a 1 dítě do 2 let.

Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření.
Sport: V okolí je možnost rybaření, potápění, 
trekkingu, výletů na kole, autem nebo lodí.
Obchody: V bezprostřední blízkosti apartmánů 
se nachází obchůdky, pekárna, lékárna, bary 
a restaurace, banka.
Pláž: Apartmány leží 30 m od krásné pláže se 
světlým pískem.
Internetové stránky:
www.elsombrerito.com

Apartmány EL SOMBRERITO   (ostrov La Graciosa / Caleta del Sebo)

El Hierro, La Graciosa

   

La G
raciosa
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Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 6 km 
od letiště, na klidném místě v letovisku Los 
Cancajos. 
Vybavení objektu: Hotel má celkem 283 
pokojů a 9 suite. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, internetový terminál (za popla-
tek), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
ve veřejných prostorech, restaurace, bary, 
4 konferenční místnosti (až 325 osob), sauna, 
masáže, prádelna a parkoviště. V hotelové 
zahradě jsou 2 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
sluneční terasy s lehátky, slunečníky a dět-
ské hřiště. Hotel nepravidelně pořádá večerní 
představení s živou hudbou nebo kulturní 
programy.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 30 m2 včetně terasy) 
Klimatizovaný pokoj má ve svém vybavení 
televizi se satelitními programy, trezor (k pro-
nájmu), minibar (na vyžádání, za poplatek), 
telefon, koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasu. Za příplatek je možné 
objednat pokoj s výhledem na moře/bazén. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Rodinný pokoj: Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, ložnice je oddě-
lena od obývací části s integrovaným kuchyň-
ským koutem. Za příplatek je možné objednat 
rodinný pokoj s výhledem na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 
3 dospělé osoby a 1 dítě  (včetně dětí do 2 let).

Stravování: Hotel nabízí snídaně a večeře 
formou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby v průběhu celého dne.
Sport: Tenisový kurt (neosvětlený), kulečník.
Obchody: Několik kaváren a obchodů je v blíz-
kosti hotelu, větší nákupní možnosti ve 4 km 
vzdáleném hlavním městě.
Pláž: Hotel je situován přímo u moře, písečná 
pláž s černým lávovým pískem Playa de Los 
Cancajos se nachází asi 300 m 
od hotelu.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 TABURIENTE PLAYA**** (ostrov La Palma / Los Cancajos)  
ALL

INCLUSIVE     

La
 P

al
m

a



166 www.canariatravel.cz

Poloha: Na jihovýchodním pobřeží, 6 km 
od letiště, na klidném místě v letovisku Los 
Cancajos. 
Vybavení objektu: Hotel má celkem 283 
pokojů a 9 suite. Hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí, internetový terminál (za popla-
tek), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
ve veřejných prostorech, restaurace, bary, 
4 konferenční místnosti (až 325 osob), sauna, 
masáže, prádelna a parkoviště. V hotelové 
zahradě jsou 2 bazény pro dospělé (jeden 
v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, 
sluneční terasy s lehátky, slunečníky a dět-
ské hřiště. Hotel nepravidelně pořádá večerní 
představení s živou hudbou nebo kulturní 
programy.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 30 m2 včetně terasy) 
Klimatizovaný pokoj má ve svém vybavení 
televizi se satelitními programy, trezor (k pro-
nájmu), minibar (na vyžádání, za poplatek), 
telefon, koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, 
balkon nebo terasu. Za příplatek je možné 
objednat pokoj s výhledem na moře/bazén. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Rodinný pokoj: Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, ložnice je oddě-
lena od obývací části s integrovaným kuchyň-
ským koutem. Za příplatek je možné objednat 
rodinný pokoj s výhledem na moře. Maximální 
obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti nebo 
3 dospělé osoby a 1 dítě  (včetně dětí do 2 let).

Stravování: Hotel nabízí snídaně a večeře 
formou švédských stolů v hotelové restauraci. 
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi, 
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby v průběhu celého dne.
Sport: Tenisový kurt (neosvětlený), kulečník.
Obchody: Několik kaváren a obchodů je v blíz-
kosti hotelu, větší nákupní možnosti ve 4 km 
vzdáleném hlavním městě.
Pláž: Hotel je situován přímo u moře, písečná 
pláž s černým lávovým pískem Playa de Los 
Cancajos se nachází asi 300 m 
od hotelu.
Internetové stránky:
www.h10hotels.com

Hotel H10 TABURIENTE PLAYA**** (ostrov La Palma / Los Cancajos)  
ALL

INCLUSIVE     

La
 P

al
m

a

www.canariatravel.cz 167

Poloha: Na jihovýchodním pobřeží ostrova La 
Palma, 6 km od letiště, v turistické oblasti Los 
Cancajos. 
Vybavení objektu: Hotel nabízí ve 4 maxi-
málně čtyřpatrových budovách celkem 182 
apartmánů (4 uzpůsobeny pro osoby tělesně 
postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 4 výtahy, 2 restaurace, bar, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, konferenční míst-
nost (až 50 osob), herna, dětský klub, kadeř-
nictví a kosmetika, masáže, prádelna, malý 
obchod, rampy pro handicapované, půjčovna 
aut a kol. V zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětský 
bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, 
dětské hřiště, oddělená terasa pro nudisty. 
Hotel je vhodný pro milovníky aktivní turistiky.

Apartmán – 1 ložnice: (cca 50 m2) Samostatná 
dvoulůžková ložnice je oddělena od obývacího 
pokoje dveřmi. V obývací části je integrovaný 
kuchyňský kout se základním vybavením (led-
nička, mikrovlnná trouba a elektrický sporák), 
televize se satelitními programy, bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu, telefon, trezor 
(k pronájmu), koupelna s WC, balkon má 
výhled na bazén nebo na hory. Za příplatek 
je možné objednat pokoj s výhledem na moře 
(pouze v období listopad – duben). Maximální 
kapacita – 2 dospělé osoby a 2 děti (včetně 
dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci.
Sport: V hotelu je hřiště na paddle, stolní 
tenis, kulečník, posilovna a pétanque, v okolí 

turistika, potápění, jízda na kole, na koních, 
čtyřkolkách nebo lodní výlety. Hotel spolupra-
cuje s agenturou ALMASPORT, která klientům 
nabízí různé sportovní aktivity (za poplatek, 
pěší turistika s průvodcem, jízda na kole s prů-
vodcem, joga, pronájem fotbalových hřišť, pla-
vání, zázemí pro atletiku apod.).
Obchody: V hotelu je malá samoobsluha, větší 
nákupní možnosti, restaurace, bary jsou vzdá-
leny přibližně 100 m od hotelu nebo v hlavním 
městě Santa Cruz La Palma (cca 4 km).
Pláž: Písečná pláž s tmavým pískem se nachází 
cca 500 m od hotelu.
Internetové stránky:
www.hotellasolas.es

Aparthotel LAS OLAS**** (ostrov La Palma / Los Cancajos)
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Poloha: Na západním pobřeží ostrova, 35 km 
od letiště, 8 km od Los Llanos de Aridane 
v oblasti vesničky Puerto Naos. 
Vybavení objektu: V jedné čtyřpatrové 
budově hotel nabízí celkem 307 pokojů 
a 3 budovy s apartmány. Hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí, restaurace, 3 bary, 
4 konferenční sály (až 400 osob), bezplatné 
Wi-Fi připojení k internetu v celém hotelu, 
dětský klub (děti 5 – 12 let, pouze v letních 
měsících), diskotéka, parkoviště. V komplexu 
jsou 2 bazény pro dospělé (jeden v zimních 
měsících vyhřívaný), s oddělenou částí pro 
děti, terasa na slunění s lehátky a slunečníky. 
K relaxaci je možné využít služeb centra SPA 
(ozdravné procedury, kosmetika, malá vířivka, 
sauna, sprcha Vichy atd.). O zábavu klientů 
se stará tým hotelových animátorů (v letních 

měsících hudební vystoupení na terase).
Dvoulůžkový pokoj: (cca 16 m2) Klimatizovaný 
pokoj má ve svém vybavení televizi se sate-
litními programy, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, trezor (k pronájmu), telefon, 
minibar, koupelnu s WC, vanou a vysouše-
čem vlasů. Balkon nebo terasa mají výhled 
na hory. Za příplatek je možné objednat pokoj 
s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Superior: (cca 35 m2) Základní vyba-
vení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje, 
je prostornější a má větší terasu s výhledem 
na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).
Suite: (cca 65 m2) Základní vybavení je stejné 
jako u dvoulůžkového pokoje, ložnice je 
ale od obývacího pokoje oddělena dveřmi. 

Maximální obsazenost – 2 dospělé osoby 
a 2 děti nebo 3 dospělé osoby a 1 dítě (včetně 
dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou formou 
švédských stolů v hotelové restauraci. 
Sport: Posilovna (pro klienty starší 16 let), teni-
sový kurt (za poplatek), stolní tenis, místnost 
pro lukostřelbu, půjčovna horských kol, tre-
kking. V blízkosti hotelu je možné provozovat 
vodní sporty a potápění.
Obchody: Různé obchůdky a restaurace jsou 
asi 200 m od hotelu.
Pláž: Hotel stojí přímo na pobřeží nad pláží 
Puerto Naos s vulkanickým černým pískem 
a oblázky. Pláž obklopují banánové 
plantáže.
Internetové stránky:
www.melia.com

Hotel SOL LA PALMA**** (ostrov La Palma / Puerto Naos)  
ALL
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Poloha: Na jihozápadě ostrova u národního 
parku Charco del Conde, 50 km od letiště, 
v oblasti La Puntilla ve Valle Gran Rey.
Vybavení objektu: Aparthotel se skládá 
z 3 dvoupatrových budov a nabízí celkem 74 
apartmánů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, možnost Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce, restaurace, bar, parkovi-
ště. Uprostřed půlhektarové tropické zahrady 
je velký bazén pro dospělé, dětský bazén, slu-
neční terasa s lehátky a slunečníky.
Apartmán: (cca 50 m2) Dvoulůžková ložnice 

je oddělena od obývací části dveřmi. Do vyba-
vení patří integrovaný kuchyňský kout, rozklá-
dací pohovka, televize se satelitními programy, 
telefon, trezor (k pronájmu) a koupelna s WC. 
Apartmány v přízemí mají terasu s výhle-
dem na bazén, ostatní mají balkon s výhle-
dem do zahrady nebo boční výhled na moře. 
Maximální obsazenost – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Za příplatek je možné 
objednat snídaně formou švédský stolů v hote-
lové kavárně Early.

Sport: Okolí je vhodné pro turistiku, horskou 
cyklistiku, potápění a rybolov.
Obchody: Přibližně 100 m od hotelu jsou 
různé obchůdky, restaurace a bary.
Pláž: Menší přírodní pláž Charco del Conde 
s černým lávovým pískem je oddělena 
od hotelu jen malou pobřežní silnicí, cca 1 km 
od komplexu leží větší pláž s čer-
ným lávovým pískem Playa de Valle 
Gran Rey.
Internetové stránky:
www.jardindelconde.com

Aparthotel JARDÍN DEL CONDE   (ostrov La Gomera / Valle Gran Rey)  
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Poloha: Na jihozápadě ostrova u národního 
parku Charco del Conde, 50 km od letiště, 
v oblasti La Puntilla ve Valle Gran Rey.
Vybavení objektu: Aparthotel se skládá 
z 3 dvoupatrových budov a nabízí celkem 74 
apartmánů. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, možnost Wi-Fi připojení k internetu 
v prostoru recepce, restaurace, bar, parkovi-
ště. Uprostřed půlhektarové tropické zahrady 
je velký bazén pro dospělé, dětský bazén, slu-
neční terasa s lehátky a slunečníky.
Apartmán: (cca 50 m2) Dvoulůžková ložnice 

je oddělena od obývací části dveřmi. Do vyba-
vení patří integrovaný kuchyňský kout, rozklá-
dací pohovka, televize se satelitními programy, 
telefon, trezor (k pronájmu) a koupelna s WC. 
Apartmány v přízemí mají terasu s výhle-
dem na bazén, ostatní mají balkon s výhle-
dem do zahrady nebo boční výhled na moře. 
Maximální obsazenost – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vaření. Za příplatek je možné 
objednat snídaně formou švédský stolů v hote-
lové kavárně Early.

Sport: Okolí je vhodné pro turistiku, horskou 
cyklistiku, potápění a rybolov.
Obchody: Přibližně 100 m od hotelu jsou 
různé obchůdky, restaurace a bary.
Pláž: Menší přírodní pláž Charco del Conde 
s černým lávovým pískem je oddělena 
od hotelu jen malou pobřežní silnicí, cca 1 km 
od komplexu leží větší pláž s čer-
ným lávovým pískem Playa de Valle 
Gran Rey.
Internetové stránky:
www.jardindelconde.com

Aparthotel JARDÍN DEL CONDE   (ostrov La Gomera / Valle Gran Rey)  
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Poloha: Na jihu ostrova, 3 km od letiště, 
na lávovém výběžku nad mořem. Obklopují jej 
nádherné zahrady s výhledem na malebnou 
rybářskou vesničku Playa de Santiago. 
Vybavení objektu: V několika nižších budovách, 
obklopených 7 hektarovou tropickou zahradou, 
nabízí hotel celkem 434 pokojů. Hostům je 
k dispozici hotelová recepce, 2 výtahy, interne-
tová místnost se 4 počítači (za poplatek), bez-
platné Wi-Fi připojení k internetu ve společných 
prostorech, 5 restaurací, 4 bary, konferenční 
sál (až 150 osob), dětský klub (děti 4 – 12 let), 
obchůdky, diskotéka, půjčovna aut. V hote-
lové zahradě je 5 bazénů pro dospělé (4 se 
sladkou vodou, v zimních měsících vyhřívané), 
dětský bazén (Splash park se skluzavkou), slu-
neční terasa s lehátky a slunečníky, terasa 
v Beach Club Laurel s lehátky „bali“, Chill-out 
Amidi s dětským letním kinem a terasa pro 
nudisty. K relaxaci mohou hosté využít nabídku 
služeb centra zdraví a krásy Club Buganvilla 
(masáže, sauna, kosmetický salon atd.). 
O zábavu se stará tým hotelových animátorů.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 30 m2) Moderně zaří-
zený klimatizovaný pokoj má ve svém vyba-
vení televizi se satelitními programy, telefon, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, minibar 
(na vyžádání), trezor (k pronájmu), zařízení 
pro přípravu čaje nebo kávy (za poplatek), 
kompletně vybavenou koupelnu s WC a vysou-
šečem vlasů, balkon s výhledem do zahrady 
nebo na bazén. Za příplatek je možné objednat 
pokoj Comfort s bočním výhledem na moře. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Pokoj Superior s přímým výhledem 
na moře: (cca 30 m2) Základní vybavení je 
stejné jako u dvoulůžkového pokoje, balkon 
má výhled na moře. Maximální obsazenost – 
3 osoby (včetně dětí do 2 let).
Junior Suite: (cca 54 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je prostornější 
a obývací pokoj má oddělený od dvoulůžkové 
ložnice. Balkon má výhled na moře nebo 
do zahrady. Maximální obsazenost – 3 osoby 
(včetně dětí do 2 let).

Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou for-
mou švédských stolů, nebo výběrem z menu 
v hotelové restauraci. Plná penze Plus zahr-
nuje vodu, nealkoholické nápoj, pivo a 1/2 litru 
vína na stůl.
Sport: V hotelu je 5 tenisových kurtů, 3 kurty 
na paddle a 2 kurty na squash (vše za popla-
tek), stolní tenis, kulečník, minigolf, plážový 
volejbal, víceúčelové hřiště a posilovna. 
Přibližně 350 m od hotelu se nachází golfové 
hřiště Tecina Golf.
Obchody: Malá nákupní zóna je přímo 
v hotelu, další ve vesničce Playa de Santiago.
Pláž: Pouhých 50 m od hotelu leží kamenitá 
pláž Playa de Santiago, na kterou mají hote-
loví hosté přístup výtahem. Přímo na pláži je 
možné využít Club Laurel s bazénem s moř-
skou vodou, barem, barbecue restaurací 
a restaurací à la carte. 
Internetové stránky:
www.jardin-tecina.com

Hotel JARDÍN TECINA**** (La Gomera / Playa de Santiago)     
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Poloha: V severní části ostrova, v údolí zálivu 
El Golfo, 18 km od letiště, ve výšce 200 m nad 
mořem. Je vhodný k odpočinku i pro milovníky 
pěší turistiky.
Vybavení objektu: Tento malý hotel má 
12  pokojů zařízených v typickém kanárském 
stylu. Hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu 
v celém hotelu, půjčovna elektrických kol, sou-
kromé parkoviště. Hotel obklopuje zahrada 
s mnoha pro ostrov typickými ovocnými 
i okrasnými stromy.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m2) Pokoj má 
ve svém vybavení televizi, rychlovarnou kon-
vici, telefon, bezplatné Wi-Fi připojení k inter-
netu, koupelnu s WC a vysoušečem vlasů. 
Balkon nebo terasa mají výhled na moře nebo 
na hory. Maximální obsazenost – 2 dospělé 
osoby a 1 dítě (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně jsou servírované v hote-
lové jídelně.
Sport: Okolí nabízí možnost pěší turistiky, 
létání na padáku, potápění, sportovní rybaření 
atd.

Obchody: Společenské vyžití, obchody 
a restaurace jsou v městečku Tigaday, vzdále-
ném přibližně 1 km od hotelu.
Pláž: Na ostrově El Hierro existuje pouze něko-
lik písečných pláží. Koupání v moři je možné 
v přírodních bazénech vytvořených lávou 
a dodatečně upravených pro potřeby plavců 
(nejbližší cca 4 km).
Internetové stránky:
www.hotelidaines.com

Hotel IDA INES** (ostrov El Hierro / Valle del Golfo)  
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Rural hotely
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Rural hotely:

Gran Canaria
1.  hotel RURAL LAS TIRAJANAS 

(oblast San Bartolomé de Tirajana)

Tenerife
2.  hotel RURAL COSTA SALADA 

(oblast Valle de Guerra)

Fuerteventura
3.  hotel OASIS BOUTIQUE CASA VIEJA 

(oblast La Oliva)

Lanzarote
4.  hotel RURAL LA CASONA DE YAIZA 

(oblast Yaiza)

El Hierro
5.  penzion EL SITIO 

(oblast La Frontera)

La Palma

El Hierro

La Gomera

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura
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Ponořte se do krás Kanárských ostrovů, spojte se s přírodním 
světem, kde ochrana přírodních zdrojů je pro místní obyvatel-
stvo přínosem a nikoliv přítěží. Každý z ostrovů má své osobité 
kouzlo a tradice, přírodní krásy, zajímavou historii a kulturu, kte-
rou určitě stojí za to poznat.

Vybrali jsme pro Vás několik „RURAL“ hotelů, z nichž každý má 
svůj styl i atmosféru.

Hotel RURAL LAS TIRAJANAS (ostrov Gran Canaria) leží 920 m 
nad mořem, ve vnitrozemí u obce San Bartolomé de Tirajana, 
obklopen horami, borovými lesy, palmovými háji a starověkou 
endemickou vegetací. Sousední údolí skrývá původní jeskyně, 
vodopády a nekropoli Arteara.

Malý půvabný venkovský hotýlek, který zapůsobí na návštěv-
níky v okamžiku, kdy vstoupí do dveří, je hotel RURAL COSTA 
SALADA (ostrov Tenerife). Zdá se být na konci světa, daleko od 
shonu, který produkuje masovou turistiku, nabízí klid a pohodu 
venkovské usedlosti (240 000 m2) s výhledem na moře, obklopen 
bohatou vegetací, v severní části ostrova Tenerife.

U historického centra městečka La Oliva se nachází hotel OASIS 
BOUTIQUE CASA VIEJA (ostrov Fuerteventura), který bezesporu 
překvapí výrazným spojením historie a moderní architektury. Je 
to nádherný venkovský hotel přestavený z trosek starého domu 
z počátku rustikálního období, který svým hostům nabízí veškeré 
pohodlí a klidnou atmosféru.

Starý venkovský dům s krásným výhledem na údolí Fenauso, 
RURAL LA CASONA DE YAIZA (ostrov Lanzarote), kompletně 
vykresluje rustikální a tradiční architekturu ostrova Lanzarote. 
V interiéru na Vás dýchne umění italské renesance i španělského 
malířství v galerii propojené s hotelem a vytvořené z renomo-
vané původní nádrže. Umístění hotelu v jedné z nejkrásnějších 
ostrovních historických vesniček dotváří venkovský život v celé 
jeho přirozenosti.

Penzion EL SITIO (ostrov El Hierro) stojí na severních svazích 
u vesničky Frontera, na terasovitých zahradách mezi vinicemi. 
Původní obydlí 200 let starého domu s výhledem na hory, moře 
i oblast zálivu je srdcem hotelu a dokumentuje soulad člověka 
s životním prostředím. Ohromující turistické stezky, koupání, 
rybaření, jízda na horském kole a také paragliding doplňuje 
endemická příroda.

Navštivte tajuplné, nedotčené a relativně klidné přírodní oblasti, 
biosférické rezervace bez velkých hotelů a přežitků turistiky. 

Kanárské ostrovy jsou autonomní oblastí Španělska s největší 
koncentrací národních parků a chráněných území. Naleznete zde 
velké přírodní oblasti, jejichž přírodní krásy, jedinečnost fauny, 
flóry a geomorfologické útvary jsou velkou vzácností. 

Na jejich dědictví a zachování pro budoucí generace z hlediska 
ekologie, estetiky, vzdělávání i vědy je kladen velký význam.

Klidné — nedotčené — tajuplné

Rural Las Tirajanas

Rural Costa Salada

Oasis Boutique Casa Vieja

Rural La Casona de Yaiza

Rural hotely
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Venkovská turistika existuje v rozvinutých zemích v podobě 
poskytování ubytování v malebné lokalitě, která je ideální pro 
odpočinek a relaxaci. Rozvinula se jako součást ekoturistiky, 
která je od roku 1980 považována za nový směr v oblasti ces-
tování do míst relativně nedotčených lidskými zásahy.

Malé ostrovy La Gomera a El Hierro jsou mezi ostatními 
vyhlášeny tzv. Ecoturismem a drží si zde přední místo. Jejich 
návštěvníci, jsou především milovníky přírody, kteří se snaží 
uchovat, podporovat a zároveň i vytvářet někdy již ztracenou 
vyváženost křehkosti přírody v kontrastu s rozvíjejícím se 
turismem. Samotní obyvatelé ostrovů velmi podporují tuto 
snahu pro udržení původních krás a „Ecoturismo“ rozvíjejí 
v rámci aktivit „Casas Rurales“ - vesnických domů. 

Od rozvoje turismu na Kanárských ostrovech v 70 letech při-
šli s tímto nápadem sami místní obyvatelé a pro přilákání 
turistů na svoje ostrovy, začali za vzájemné pomoci opra-
vovat a zařizovat původní vesnická stavení, někdy stará až 
100 let. V dnešní době se zde najde takřka 500 Casas Rura-
les na pronájem v čistém srdci nedotčené přírody. Nejedná 
se o žádné hotely ohodnocené hvězdičkami, ale o odpočinek 
a úplné splynutí s přírodou. 

Domky jsou většinou na samotě, avšak plně vybaveny pro 
příjemný pobyt a tvoří výbornou základnu na pěší procházky 
či náročnější treky v chráněných rezervacích a národních 
parcích daného ostrova. Samozřejmě že i zde jsou turistická 
modernější letoviska avšak ne tak rozšířená jako jinde. 

Existuje mnoho cest, které vedou k uskutečnění snu, my Vám 
zde nabízíme jednu z nich – možnost, dát přednost kontaktu 
s divokou přírodou a využít tato jedinečná ubytování.

Zajistíme Vám:

•  ubytování dle vlastního výběru (v závislosti na dostup-
nosti) 

•  stravování dle vlastního výběru (v domcích je 
kuchyňka plně vybavena pro samostatné vaření)

•  letenku z Prahy na Kanárské ostrovy (dle optimálního 
navazujícího spoje na ostrov) a zpět včetně všech 
poplatků

• lodní nebo letecké spojení na vybraný ostrov

• taxi z letiště/přístavu a zpět

• pojištění nebo připojištění dle výběru

• pronájem automobilu v místě

Pokud zvolíte ostrov La Gomera, nejlepším spojením je plavba 
lodí z ostrova Tenerife – z přístavu Los Cristianos, který je od 
letistě Reina Sofia vzdálen cca 30 minut jízdy. Variantou je 
i přelet ze severního letiště ostrova Tenerife, avšak jedná se 
o časově náročnější možnost. Na ostrov El Hierro se létá buď 
přes ostrov Gran Canaria nebo také přes Tenerife. Většinou 
je však nutné počítat s přenocováním na tranzitním ostrově 
vzhledem k menší četnosti přeletů. Obdobné je to i s dopra-
vou na ostrov La Palma, kam létá místní letecká společnost 
především z ostrova Gran Canaria. Pokud upřednostňujete 
lodní dopravu a čas není váš nepřítel, zajistíme cestu na 
palubě komfortních trajektů. 

Internetové stránky: www.toprural.com

INDIVIDUÁLNÍ EKOTURISTIKA 
na „malých ostrovech“ Kanárských ostrovů
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Poloha: Ve vnitrozemí ostrova Gran Canaria 
(920 m n. m.), 35 km od letiště v oblasti s výji-
mečným mikroklimatem v průběhu celého 
roku.
Vybavení objektu: Tento horský hotel v typic-
kém místním stylu, který nenásilně pojí tra-
diční, rustikální a moderní prvky nabízí celkem 
57 pokojů a 3 junior suite. Hostům je k dispo-
zici prostorná vstupní hala s recepcí, bezplatné 
Wi -Fi připojení k internetu (na recepci), restau-
race Mirador, 2 bary, konferenční místnost, 
bezplatné parkoviště, půjčovna kol. Na slu-
neční terase je bazén pro dospělé (v zimních 
měsících vyhřívaný) s lehátky a slunečníky, bar 
u bazénu, dětské hřiště. K hotelu patří i krytý 
bazén Vulcano Welness & SPA s nabídkou 
služeb (hydroterapie, jacuzzi, sauna, masáže, 
skotské střiky, vodní a kosmetické terapie) 

a kaple, kde se pořádají i svatební obřady.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 28 m²) Klimatizovaný 
pokoj (v zimních měsících vytápěný) má ve 
svém vybavení televizi se satelitním vysíláním, 
trezor (k pronájmu), ledničku, telefon, žehličku, 
žehlicí prkno (na vyžádání), koupelnu s WC, 
vanou a vysoušečem vlasů (na vyžádání). 
Balkon má výhled na Caldera de Tirajana. 
Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí 
do 2 let).
Junior Suite: (cca 41 m²) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je však prostor-
nější. Maximální obsazenost (květen – říjen) – 
2  dospělé osoby a 2 děti (včetně dětí do 2 let). 
Maximální obsazenost (listopad – duben) – 
3  osoby (včetně dětí do 2 let).
Stravování: Snídaně a večeře jsou v hotelové 
restauraci formou švédských stolů, s nabídkou 

gastronomických specialit středomořské 
a mezinárodní kuchyně z těch nejlepších suro-
vin a produktů.
Sport: V hotelu je tenisový kurt, hřiště na plá-
žový volejbal, lukostřelba, stolní tenis, posi-
lovna, šipky, hodiny jógy a bezplatné kurzy 
malování, keramiky nebo ručních prací. V okolí 
cyklistika, turistika.
Obchody: Malý obchod je v hotelu, další 
obchůdky jsou v městečku San Bartolomé de 
Tirajana (cca 1 km), větší nákupní možnosti 
v San Fernando, Maspalomas (cca 23 km).
Pláž: Písečné duny Dunas de Maspalomas 
a pláž se světlým pískem Playa del Inglés se 
nachází přibližně 25 km od hotelu.
Internetové stránky:
www.hotelrurallastirajanas.com

Hotel RURAL LAS TIRAJANAS**** (ostrov Gran Canaria / San Bartolomé de Tirajana)
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Poloha: Na severu ostrova Tenerife, 76 km 
od jižního letiště, v údolí Valle de Guerra. 
Doporučujeme pronájem auta, nejlépe již po 
příletu na letišti.
Vybavení objektu: Hotel s koncepcí ven-
kovské usedlosti a přilehlé zahrady (rozloha 
240 000 m2) leží u skalnatého pobřeží. Nabízí 
celkem 9 pokojů a 3 junior suite v bezpro-
středním kontaktu s přírodou. Hostům je 
k dispozici recepce s omezeným provozem, 
restaurace, salon, sauna, jacuzzi (zdarma). Na 
sluneční terase je bazén (ručníky k bazénu 
na vyžádání zdarma) s lehátky a slunečníky. 
Přilehlá zahrada je rozčleněna do 3 zón, pěs-
tují se zde typické kanárské květiny a největší 
plochu zaujímá část se stromy.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 17 m2) Dvoulůžkový 
pokoj je stylově vybaven restaurovaným 

dřevěným nábytkem. K vybavení patří televize 
se satelitními programy, minibar, koupelna 
s WC a vysoušeč vlasů (zdarma na vyžádání), 
trezor (k pronájmu, k dispozici na recepci). 
Terasa má boční výhled na moře. Umístění – 
v přízemí. Maximální kapacita – 2 dospělé 
osoby (včetně dětí do 2 let).
Pokoj Superior: (cca 20 m2) Základní vyba-
vení má stejné jako dvoulůžkový pokoj, je pro-
stornější a má balkon nebo terasu s přímým 
výhledem na moře. Maximální kapacita (kvě-
ten – říjen) – 2 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let.
Maximální kapacita (listopad – duben) – 
2 dospělé osoby, 1 dítě a 1 dítě do 2 let.
Junior Suite: (cca 30 m2) Základní vybavení má 
stejné jako dvoulůžkový pokoj, je větší a lépe 
vybaven, má manželské postele a v koupelně 
župany, terasa má jedinečný výhled na moře. 

Maximální kapacita – 3 dospělé osoby a 1 dítě 
do 2 let.
Stravování: Snídaně jsou podávány v pro-
sklené a prostorné hotelové restauraci s výhle-
dem na moře.
Sport: Okolí vhodné pro turistiku, výlety autem 
a lodí, přírodní park Anaga je vzdálen cca 25 km.
Obchody: Nejbližší nákupní možnosti jsou 
v cca 17,5 km vzdáleném San Cristobal de La 
Laguna. Toto 2. nejdůležitější centrum ostrova 
a bývalé hlavní město ostrova, bylo pro své 
památky a budovy ze 17. – 19. století zapsáno 
na seznam UNESCO.
Pláž: Nejbližší pláž Playa de Bajamar se nachází 
přibližně 8 km od hotelu.
Internetové stránky:
www.costasalada.com

Hotel RURAL COSTA SALADA*** (ostrov Tenerife / Valle de Guerra)  

Tenerife
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Poloha: Ve vnitrozemí severní části ostrova 
Fuerteventura, 25 km od letiště, na kraji měs-
tečka La Oliva, které bylo v období 17. – 19. 
století politickým centrem ostrova. Jedná se 
o ideální místo pro relaxaci a odpočinek.
Vybavení objektu: Hotel vznikl rekonstrukcí 
venkovské usedlosti z počátku 20. století. 
Původních 10 pokojů, bylo rozšířeno o 10 
nově postavených vilek. Hostům je k dispozici 
recepce, restaurace, bar a 2 typická španěl-
ská nádvoří tzv. patia, kde je bazén, lehátka 
a slunečníky. Součástí je rozlehlá otevřená 
zahrada.

Dvoulůžkový pokoj: (cca 55 m2) Dvoulůžkový 
centrálně vytápěný pokoj je stylově zařízený, 
má dřevěné stropy a podlahu. Do vybavení 
patří televize se satelitními programy, trezor 
(k pronájmu), telefon, mramorová koupelna 
s WC, hydromasážní vanou a vysoušečem 
vlasů. Umístění – přízemí. Maximální obsaze-
nost – 3 dospělé osoby a 1 dítě do 2 let nebo 
2 dospělé osoby, 2 dětí a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně a večeře jsou v hote-
lové restauraci. Součástí komplexu je stylová 
restaurace Casa Vieja, kde připravují i místní 
speciality na grilu.

Sport: Okolí nabízí možnost pěší turistiky 
a cyklistiky.
Obchody: Menší obchody jsou asi 500 m od 
hotelu a větší nákupní možnosti, obchody, 
restaurace a bary v centru městečka La Oliva 
(cca 2 km).
Pláž: Nejbližší pláže jsou cca 16 km od hotelu, 
u překrásných písečných dun se světlým pís-
kem v okolí městečka Corralejo.
Internetové stránky:
www.oasiscasavieja.com

Hotel OASIS BOUTIQUE CASA VIEJA**** (ostrov Fuerteventura / La Oliva)  
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Poloha: V jižní části ostrova Lanzarote, 20 km 
od letiště, v půvabné vesničce Yaiza několikrát 
oceněné jako nejčistší vesnička Kanárských 
ostrovů, s krásným výhledem na národního 
parku Timanfaya a naproti velkolepému údolí 
Fenauso.
Vybavení objektu: Hotel byl zakompono-
ván do 180 let starého venkovského domu, 
který v roce 2003 tým umělců a řemeslníků 
tradičního umění obnovil a vytvořil zde zcela 
8 unikátních pokojů. Nabízí recepci s ome-
zeným provozem, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu v prostoru restaurace a terasy, 
útulnou a stylovou à la carte restauraci s vin-
ným sklepem, 2 salonky, konferenční míst-
nost (až 50 osob) a uměleckou galerii, malou 
kapli, hlídání dětí (na objednání), půjčovnu 
aut a kol (zajišťuje recepce), bezplatné par-
kování na ulici. V hotelové zahradě je bazén 
pro dospělé (v zimních měsících vyhřívaný), 

sluneční terasa s lehátky a slunečníky, jacuzzi.
Dvoulůžkový pokoj: (cca 20 m2) Pokoj je 
vybaven rustikálním nábytkem (postele, mar-
kýzy, skříně, zrcadla, lampy a stoly) a spolu se 
stropními obrazy je v harmonickém kontrastu 
s tradiční kanárskou architekturou. Hostům 
je k dispozici televize se satelitními programy, 
trezor (k pronájmu), koupelna s WC, sprchou, 
vysoušečem vlasů a župany. Jeden z pokojů 
má terasu, kterou bohužel není možné garan-
tovat. Maximální obsazenost – 3 osoby a dítě 
do 2 let.
Junior Suite: (cca 58 m2) Základní vybavení je 
shodné s dvoulůžkovým pokojem, zařízen ve 
stejných rysech, navíc má větší a prostornější 
koupelnu s druhým umyvadlem, sprchovým 
koutem a vanou. Maximální obsazenost – 
3 osoby a dítě do 2 let.
Suite: (cca 68 m2) Základní vybavení je stejné 
jako ve dvoulůžkovém pokoji, navíc má 

oddělený prostor na spaní od obývací části. 
Jeden z pokojů má terasu, kterou bohužel není 
možné garantovat. Maximální obsazenost – 
4  osoby a dítě do 2 let.
Stravování: Snídaně jsou v hotelové restauraci 
La Casona de Yaiza formou švédských stolů. Za 
příplatek je možné objednat večeře formou à 
la carte (od 01.05 do 31.07 pouze snídaně, bez 
možnosti polopenze).
Sport: V okolí hotelu je možná jízda na kole, 
na koni, potápění a vodní sporty na plážích. 
Golfové hřiště Lanzarote Golf je vzdáleno 
cca 11 km od hotelu.
Pláž: Nejbližší pláž Quemada je od hotelu 
cca 5,4 km, pláž Puerto del Carmen přibližně 
10 km a pláže Papagayo cca 15 km.
Internetové stránky:
www.casonadeyaiza.com

Hotel RURAL LA CASONA DE YAIZA**** (ostrov Lanzarote / Yaiza)  

Lanzarote
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Poloha: V severní části ostrova El Hierro, 
18 km od letiště, obklopen vinicemi vesničky 
Frontera. Z hotelu je krásný výhled na oceán, 
horský masiv a oblast El Golfo, je vhodný 
k odpočinku i pro milovníky pěší turistiky.
Vybavení objektu: Tento malý penzion nabízí 
7 zahradních apartmánů, rozmístěných do 
domků připomínajících skanzen. Byl posta-
ven a zařízen s použitím přírodních materi-
álů (dřevo, cihly, terakotové dlaždice, místní 
kameny atd.). Střed tvoří 200 let starý dům 
s velkou společenskou místností a příjem-
nou vinárnou. Hostům je k dispozici hotelová 
recepce, restaurace, bezplatné Wi-Fi připojení 
k internetu, masáže (na objednání), různé 
kurzy (jóga, Tai Chi, malování), semináře 
a výlety, půjčovna aut.
Apartmán – typ „A“: (cca 20 m2) Dvoulůžkový 

apartmán typu studia (Tacorón) ve stylu 
původní stavby z přírodního kamene, dřeva, 
cihel nebo pálené hlíny je zařízen v typickém 
kanárském stylu jednoduše a bez televize. Ve 
svém vybavení má integrovaný kuchyňský kout, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, koupelnu 
s WC, nemá výhled na moře. Maximální obsa-
zenost – 2 osoby a 1 dítě do 2 let.
Apartmán – typ „B“, „C“, „D“: Základní vyba-
vení je vždy stejné jako u apartmánu typu 
„A“. K dispozici jsou další 3 typy apartmánů: 
typ „B“ (Salmor, Echedo a Tiñor) má obý-
vací pokoj a ložnici se 2 lůžky (spojené nebo 
oddělené, v závislosti na koncepci apartmánu) 
a koupelnu se sprchovým koutem, typ „C“ 
(Guarazoca a Sabinosa) je prostornější a má 
třetí postel, typ „D“ (Isora) má oddělenou lož-
nici a rozkládací pohovku v obývacím pokoji.

Maximální obsazenost apartmán typu „B“, „C“ 
a „D“ – 3 osoby a 1 dítě do 2 let.
Stravování: Apartmány jsou uzpůsobeny 
k samostatnému vařeni.
Sport: Poloha penzionu nabízí možnost pěší 
turistiky, horské cyklistiky, létání na padáku 
a potápění.
Obchody: Různé obchody, restaurace a bary 
jsou v městečku Tigaday, vzdáleném přibližně 
asi 1 km od hotelu.
Pláž: Moře je od hotelu vzdáleno cca 4 km, 
nejbližší pláž přibližně 20 km. Koupání v moři 
je možné v upravených přírodních bazénech 
vytvořených lávou.
Internetové stránky:
www.elsitio-elhierro.es

Penzion EL SITIO** (ostrov El Hierro / La Frontera)  
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Ať už se rozhodnete pro svatební obřad na pláži nebo zde 
jen budete chtít strávit líbánky, postaráme se o to, aby to byl 
Váš originální a nezapomenutelný zážitek. Zajistíme Vám kom-
plexní servis včetně dopravy, ubytování, slavnostního menu 
a večerního programu.

Svatební obřad je symbolickým aktem, přesto každoročně 
máme tu možnost organizovat několik svateb. Ideálním mís-
tem, kde na Kanárských ostrovech svatební obřad uskutečnit, 
jsou hotely s komfortními službami, které mají s organizací 
svateb letité zkušenosti.

Přemýšlíte-li jak nevšedně pojmout společné „ANO“, tato 
nabídka je určena právě Vám. Romantické kouzlo ostrova, sva-
tební obřad během svatební cesty v luxusním hotelu s roman-
tickými procházkami po nekonečných písečných plážích bude 
unikátním zážitkem, který k této události zajisté patří.

Kalkulace zájezdu bude provedena individuálně, dle požadavků 
na jednotlivé služby a v závislosti na počtu zúčastněných osob, 
výběru ubytování, místa obřadu, slavnostního menu i výzdoby.

Bonus zájezdu: sleva pro novomanžele, láhev šampaňského 
nebo koš s čerstvým ovocem na pokoji.

Do nabídky může být zahrnuto:
• organizace svatebního obřadu odborným koordinátorem
• pronájem altánku a jeho výzdoba
• slavnostní přípitek při obřadu
• večeře při svíčkách se speciálním menu
• květina pro nevěstu
• hudební doprovod

Volitelné příplatky:
• květinová výzdoba pokoje pro novomanžele
• překladatel obřadu do angličtiny
• fotograf
• kadeřník

Láká Vás svatba v netradičním prostředí s nádechem exotiky, 
romantiky a chcete se vyhnout stresu a náročné přípravě 
svatebního dne? Máte svůj velký den za sebou a nevíte kam na 
svatební cestu?

SVATEBNÍ CESTY A OBŘADY

Konzultace, bližší informace a rezervace na tel.: 221 969 229, e-mail: canaria@canariatravel.cz 
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Na Kanárských ostrovech můžete odpočívat po svém na plá-
žích, u bazénu nebo v přírodě. Pokud ale máte potřebu zre-
laxovat se opravdu důkladně, doporučujeme Vám navštívit 
některé z místních lázní.

Specialitou kanárského lázeňství je thalassoterapie, při níž se 
kombinují léčebné koupele, pitné kúry a léčba slunečním záře-
ním. Poznáte, že na Vás bude blahodárně působit i samotné 
prostředí a že se po kanárské kúře budete domů vracet silnější 
a krásnější. Pokud svoje tělo unavíte na golfovém hřišti, i Vám 
bude místní kvalifikovaný personál umět co nejlépe pomoci.

Thalassoterapie není žádnou novinkou. O skvělých účincích 
slunce a mořské vody se vědělo už odedávna. Název pochází 
z řeckých slov thalassa „moře“ a therap „potěšení“. Hlavním 
cílem Thalassoterapie je zvýšení prokrvení organizmu, který 
je vyčerpáním životně důležitých minerálů oslaben. Moderní 
doba navíc kromě obvyklých relaxačních programů přidala 
i procedury, které se zaměřují na boj proti celulitidě, revmatu, 
stresu nebo závislosti na nikotinu.

THALASSOTERAPIE & SPA

Aktuální informace na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-dovolena/thalassoterapie-spa

Některé hotely s oblíbenými relaxačními centry:

GRAN CANARIA

Hotel GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN THALASSO & HOTEL ....................... str. 28
Hotel LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, SPA & CASINO .................. str. 37
Hotel GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL ........................... str. 38

TENERIFE

Hotel IBEROSTAR ANTHELIA ............................................................................. str. 87
Hotel DREAM GRAN TACANDE ......................................................................... str. 88

FUERTEVENTURA

Hotel BARCELÓ FUERTEVENTURA THALASSO & SPA .................................str. 111
Hotel R2 RIO CALMA HOTEL SPA WELLNESS & CONFERENCE ................str. 116
Hotel H10 TINDAYA ...........................................................................................str. 118

LANZAROTE

Hotel BEATRIZ PLAYA & SPA ...........................................................................str. 147
Hotel ARRECIFE GRAN HOTEL & SPA ............................................................str. 159
Hotel PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT .............................................str. 161

Lázeňská centra na Kanárských ostrovech 
jsou součástí většiny „lepších“ hotelů a patří 
mezi nejmodernější v Evropě.

Vstup do lázeňských center je většinou 
povolen pouze osobám starším 18 let. 
Některé hotelové lázně však poskytují výjimky, 
které jsou uvedeny u popisu hotelu (hodiny 
určené pro rodiče s dětmi nebo snížení 
věkové hranice na 16, případně až 14 let).

Nechte se rozmazlovat aneb wellness a lázně na Kanárských ostrovech!
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JAZYKOVÉ KURZY ŠPANĚLŠTINY
Již tradičně Vám přinášíme nabídku jazykových kurzů, které se stávají 
velice oblíbeným zpestřením pobytu.

Pokračujeme ve výborné spolupráci na ostrově Gran Canaria s prestižní 
školou Gran Canaria School of Languages, která vyučuje přes 50 let, 
a někteří studenti se opakovaně do jejich lavic vracejí.

Nabízí výběr 6 úrovní výuky podle dosavadních znalostí studenta včetně 
konkrétních specializací jako turismus, obchod, lékařství atd.

Tento typ studia má volitelné varianty pro studenty od 16 let. Dle zada-
ných požadavků zájemce je vytvořen tzv. studijní balíček, který obsa-
huje jazykový kurz, ubytování a stravování, popřípadě pouze kurz se 
zajištěním dopravy.

Cena jazykového kurzu: se vypočítává individuálně dle počtu týdnů, 
úrovně studia, volby ubytování, stravování atd.

Bonus zájezdu: pro studenty letenka za speciální cenu 
a základní pojištění.

Balíček vždy obsahuje:
•  zpáteční letenku na ostrov Gran Canaria 

včetně tax
• základní pojištění
• transfer: letiště – kolej – letiště
• ubytování na koleji školy
• exkurze po ostrově
• studijní materiál

Jazyková škola sídlí v historickém centru hlav-
ního města Las Palmas, jen pár metrů od pláže 
Playa las Canteras.

Adresa: C/Dr. Grau Bassas 27
350 07 Las Palmas de Gran Canaria, España, 
e-mail: www.grancanariaschool.com

Aktuální informace a ceny na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-dovolena/jazykove-kurzy
Konzultace a rezervace na tel.: 221 969 229.

Cursos de español!
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Kanárské slavnosti symbolizují samotnou podstatu krajiny Kanárských ostrovů. 
Jsou barevné, živé, obvykle velmi hlučné, často chaotické, ale vždy zábavné.

Velké množství slavností má původ v náboženských svátcích a největší z nich je 
bezesporu Fiesta del Carmen, která se slaví na všech ostrovech a vrcholí 16. čer-
vence. V každém přístavu ať už je hlavním na ostrově nebo tím nejmenším, se 
tento den slaví s velkou intenzitou. Carmen představuje patronkou (ochrani-
telku) všech námořníků a rybářů, která je vždy doprovázela na jejich cestách po 
moři. Buďte přítomni kouzlu námořních procesí kolem pobřeží, kdy i ta nejmenší 
rybářská vesnice se pochlubí výzdobou svých lodí a vyplouvá ve velkém na moře 
k uctění sošky své ochranitelky Carmen. Tyto oslavy jsou obohaceny několika 
denními doprovodnými programy pro děti i dospělé. Obyvatele se nejen veselí 
během lodních procesí, ale též v rámci koncertů, divadelních představení, spor-
tovních utkáni či zábavných programů pro děti. Ve většině měst se obyvatelé 
oblékají do tradičních kanárských oděvů.

Nejznámějšími slavnostmi Kanárských ostrovů jsou však karnevaly, velkolepé 
street párty s opulentní podívanou extravagantních kostýmů a latinskoamerické 
taneční hudby soupeřící jen s karnevalem v Rio de Janeiro. Každý rok má kar-
neval svou královnu, dámu 3. věku a dětskou královnu. V roce 1998 Las Palmas 
jako první uspořádalo také velmi populární soutěž Drag Queen. Za posledních 
třicet let se karneval stal jednou z hlavních atrakcí ostrova. Karneval se obvykle 
koná v únoru, na Tenerife začíná zhruba dva týdny před Popeleční středou a na 
ostrově Gran Canaria vychází lidé v extravagantních kostýmech do ulic, když kar-
neval na Tenerife končí. Celý tento kolotoč trvá přibližně 14 dní.

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY KARNEVALŮ PRO ROK 2017
GRAN CANARIA 
10. 02. – 05. 03.  Las Palmas
04. 03. – 12. 03.  Maspalomas

TENERIFE
19. 02. – 05. 03.  Puerto de la Cruz
27. 02. – 05. 03.  Santa Cruz de Tenerife  

FUERTEVENTURA 
17. 02. – 20. 02.  Antigua a Caleta de Fuste
19. 03. – 16. 03.  Corralejo
10. 03. – 19. 03.  Morro Jable

LANZAROTE 
18. 02. – 12. 03.  Agüimes 
18. 02. – 01. 03.  Arrecife
02. 03. – 05. 03.  Puerto del Carmen

KARNEVALY A STÁTNÍ SVÁTKY

Konzultace a aktuální informace na tel.: 221 969 229, e-mail: canaria@canariatravel.cz

Ústřední témata karnevalů se každý 
rok mění, vyhlašují se již rok předem 
a jsou vybírána podle ohlasu 
obyvatel.

Pro rok 2017 bude karnevalovým 
tématem ostrova Tenerife v Santa 
Cruz svět Karibiku „EL CARIBE“, na 
Gran Canaria v Las Palmas „FLOWER 
POWER“. Na ostrově Fuerteventura 
zvolilo městečko La Oliva a Corralejo 
za téma vědu a vynálezy „LOS 
INVENTOS YLA CIENCIA“, Caleta 
de Fuste svět reklamy „WORLD 
OF ADVERTISING“, hlavní karneval 
ostrova Lanzarote má téma světové 
kmeny „TRIBUS DEL MUNDO“.

Další informace:
www.lpacarnaval.com
www.gaymaspalomas.com
www.carnavaldetenerife.com
www.todotenerife.es
www.fuerteventuradigital.net
www.lanzarotetouristnetwork.com
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SURF & WINDSURFING & KITEBOARDING
Atlantický oceán v kombinaci s příznivými 
větry nabízí ty nejlepší podmínky pro 
vyznavače vodních sportů.

Ať už jste přijeli s vlastním vybavením 
nebo bez něj, díky bohaté infrastruktuře 
se této vášni budete moci věnovat bez 
omezení a po celý rok.

Energie přírody, příznivé větry, příliv 
a odliv, vlny rozbíjející se o písečné břehy 
a skaliska. Hledání hranic, svobody, 
umění, sportu… to vše najdete na ost-
rovech, pokud jste příznivci a fanoušky 
surfu, windsurfu nebo kiteboardingu.

SURF & WINDSURFING
Sportovci míří především na ostrov 
Fuerteventura, nicméně i na ostatních 
ostrovech naleznete místa, kde si můžete 
užít příboje a zkusit sjet právě tu Vaši 
vlnu!

Fuerteventura: Díky neustále vanou-
cím atlantickým větrům si přijdou na 
své windsurfaři, zejména v oblasti Jan-
día / Morro Jable / Sotavento. Pro začá-
tečníky jsou nejvhodnější oblasti Caleta 
de Fueste, playa La Pared, Playa Blanca 
v blízkosti letiště nebo i Playa de Sota-
vento. Pro pokročilé potom oblast na 
severu, kde hlavním surfovým střediskem 
je město Corralejo a jeho okolní spoty.

Gran Canaria: Ostrov má 21 oblastí 
vhodných pro provozování surfingu 
a také bodyboardingu. Hlavní je sever 
ostrova – část Confital (Las Palmas). Při 
optimálních podmínkách vlny dosahují 
až 5 metrů. Na východním pobřeží oblast 
Pozo Izquierdo, na jihu Bahía Feliz nebo 
Maspalomas a na západě Arguineguin.

Tenerife: Na většině pláží Tenerife lze 
provozovat surfing a výukové školy 
a centra jsou na mnoha místech ost-
rova. Hlavní a nejvíce využívaná oblast 
je na jihu ostrova El Médano. Tato pláž 
je světoznámá díky každoročnímu pořá-
dání surfařských závodů. Natáčel se zde 
i první český dokument o windsurfingu 
Without the Sea.

Lanzarote: Ideální podmínky pro wind-
surfing i surfing jsou v oblíbené oblasti 
Matagorda, Playa Blanca, u města Puerto 
del Carmen nebo laguna u La Santa. 
Pokročilejší dávají přednost spotům na 
jižním pobřeží (El Golfo, Playa de Janu-
bio). Největší vlny jsou pak v okolí Las 
Cucharas nebo na známé pláži Famara.

KITEBOARDING
Nebe plné létajících draků není jenom 
symbolem podzimu v našich zeměpis-
ných šířkách, ale na ostrově Fuerteventura 
to znamená příznivé podmínky pro kite-
boarding, zejména v období od dubna do 
srpna.

Vzhledem k tomu, že si kiteboarding 
vyžaduje dobrý vítr a dostatečný prostor 
na výuku, ostrov Fuerteventura je ideální 
oblastí. Pravidelné pasáty, nekonečné 
plochy písečných dun a příjemné laguny 
jsou jako stvořené na výuku i na zdoko-
nalení znalostí tohoto stále více oblíbe-
ného sportu.

Vybrané kiteboardingové lokality 
jednotlivých ostrovů: 
Fuerteventura – Flag Beach, Cotillo, 
Sotavento; Gran Canaria – Vargas; 
Tenerife – El Médano; Lanzarote – 
Famara

Prožijte dovolenou na vlnách!
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Nejlepší místa na provozování těchto sportů jsou na 
ostrově Fuerteventura, proto Vám doporučujeme dvě 
ověřené výukové školy.

NABÍDKA VÝUKY SURFINGU, WINDSURFINGU A KITEBOARDINGU

BLUE WAVE SURF SCHOOL – ČESKÁ SURFOVÁ ŠKOLA

Blue wave surf school je oficiální surfová 
škola, akreditovaná u surfařské federace. 
Kurzy v českém jazyce jsou vedeny sym-
patickým manželským párem, který má 
mnoho zkušeností v oboru.

Škola nabízí: surfařské lekce pro začá-
tečníky i pokročilé v českém jazyce, které 
jsou určeny jak pro dospělé, tak i pro děti 
od 6 let.

Cena kurzu zahrnuje:
•  vyzvednutí v hotelu v oblasti Corralejo (i hotely v nejbližším 

okolí a komplex Origo Mare Fuerteventura Village Club)
• zapůjčení surfu, neoprenu
• surfové lekce včetně rozcvičky a závěrečného protažení
• dopravu na pláže kde bude výuka probíhat
• ovocné občerstvení na pláži
• návrat do hotelu
• časová náročnost: 4 – 5 hod.

RENE EGLI – TOP WINDSURF & KITE CENTER

Centrum s dlouholetou tradicí 
najdete jen pár desítek metrů od 
hotelu Meliá Gorriones, přímo 
na slavné pláži Sotavento, resp. 
u zdejší úžasné laguny. Panují 
tu nejlepší možné podmínky pro 
výuku začátečníků i pro náročnější 
zkušené jezdce.

Každoročně se tu na přelomu července a srpna 
koná Windsurfing & Kiteboarding World Cup!

Nabídka kurzů:
•  všech úrovní a různých typů, v případě zájmu také 

výuka individuální
•  intenzivní – max. 8 účastníků na 1 instruktora při 

windsurfingu, max. 3 účastníci na 1 instruktora při 
kiteboardingu

Příklad kurzu pro úplné začátečníky:
•  6 hodin výuky vč. materiálu – žák se naučí ovládat 

drak, bodydrag, startování a přistávání draka, rozjezd 
z vody

•  10 hodin výuky vč. materiálu – žák se naučí nastupo-
vat a rozjet se, kontrolovat prkno, řídit a zatáčet (sleva 
pro děti 8 – 12 let)

Cena kurzu zahrnuje:
•  výuku v klidné laguně nebo na otevřeném moři za 

doprovodu vodního skútru
•  profesionální instruktory se znalostí několika světo-

vých jazyků
• moderní a kvalitní vybavení včetně jeho pojištění
•  dopravu zdarma z ubytování v oblasti Costa Calma, 

Esquinzo, Jandía

Kontakt:
www.rene-egli.com
www.fuerteventura-worldcup.org

Ceny a podrobnější informace na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-dovolena/surfovani-a-windsurfing
Přepravní podmínky sportovního vybavení a podmínky k přepravě na: www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/
informace-k-preprave/preprava-sportovniho-vybaveni



Té
m

at
ic

ká
 d

ov
ol

en
á

188 www.canariatravel.cz

RYBOLOV
Dovolená spojená s rybářskými vyjížďkami na volné moře 
Atlantiku se dlouhodobě velmi osvědčila, proto jsme pro Vás 
na nadcházející sezonu připravili 2 NOVINKY.

RYBAŘENÍ NA OSTROVĚ GRAN CANARIA
Našim novým rybářským „partnerem“ na ostrově Gran 
Canaria je loď NEW FELUSI a věříme, že její zkušená posádka 
bude Vašim skvělým průvodcem!

Tato 12 metrů dlouhá loď, celkem pro 12 osob (10 cestujících 
a 2 členové posádky), je pro Vás připravena v přístavu Puerto 
Rico, na jihozápadě ostrova. Její kvalitní vybavení bude výho-
dou jak pro „nováčky“, tak pro zkušené rybáře, je vhodná i na 
výlet s rodinou a přáteli, nebo na firemní akce.

Plavby: ranní od 09.00 cca do 15.00 hod. nebo odpolední od 
15.30 cca do 20.30 hod.

Doporučujeme: ubytování v oblasti Puerto Rico, Amadores, 
Patalavaca Playa del Cura.

RYBAŘENÍ NA OSTROVĚ TENERIFE
Další novinkou pro nadcházející sezonu je spolupráce s rybáři 
na ostrově Tenerife a jejich loď SAILFISHER II. Tato moderně 
vybavená loď pro 8 osob kotví v přístavu Puerto Colón v leto-
visku Playa de Las Américas a se svojí zkušenou posádkou 
Vás doprovodí do blízkých pobřežních vod tohoto ostrova. 
Mimo běžný lov se specializuje na lov Marlinů modrých.

Společnosti nabízí i pronájem lodi na soukromé vyjížďky za 
lovem ať už na půl dne (4 hodiny) nebo celý den (7 hodin). 
Je možné domluvit i rybaření na 4 dny v okolí ostrova La 
Gomera.

Plavby: vyplouvá každý den v 09.00 hod. na cca 4 hodinovou 
plavbu.

Doporučujeme: ubytování v oblasti Playa de Las Américas, 
Costa Adeje

Ceny vyjížděk zahrnují:
• transfer z ubytování do přístavu a zpět
• moderně vybavenou loď se zkušenou posádkou
•  kvalitní vybavení pro lov (vždy přesně vybrané pro zvolený 

druh lovu, sezónu a druh ryb)
•  připravené návnady a nástrahy (podle roční doby, plánova-

ného místa lovu a plánovaného druhu lovených ryb)
•  plán vyjížďky – vždy navržen v závislosti na aktuálním 

počasí, aktivitě ryb a zkušenostech z minulých dnů i ostat-
ních rybářských lodí

• občerstvení ve formě sendviče, nápoje a čerstvého ovoce

Aktuální informace a ceny na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-dovolena/rybareni
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POTÁPĚNÍ
Potápění na Kanárských ostrovech je zážitek, na který budete vzpomínat celý 
život. Zdejší atlantická flóra a fauna je přece jen bohatší než v menších uzavřených 
mořích.

Žijí zde želvy, rejnoci, platýzi, úhořovci, kanicové, tuňáci, chobotnice i barakudy. 
V labyrintech podmořských skal a v jeskyních pak můžete potkat murény, ropuš-
nice a čtverzubce. Hluboký oceán a na živiny velmi bohaté stoupající podmořské 
proudy navíc přitahují do oblasti Kanárských ostrovů množství vodních savců. 
Běžně se zde tedy prohánějí hejna delfínů a občas můžete narazit i na velryby či 
jiné kytovce.

Na každém ostrově najdete potápěčská centra, kde se můžete domluvit na ponoru 
nebo si zaplatit výcvik a v doprovodu profesionálního instruktora získat svoji vlastní 
licenci. V nabídce jsou kurzy potápění s různou obtížností.

Získání základního certifikátu „PADI“ zde trvá v průměru 1 až 2 týdny.

Ostrov Gran Canaria si potápěči opravdu oblíbili. Viditelnost v moři je až do 45 m 
a podmořská vegetace je velmi různorodá. Nejoblíbenějším místem k potápění je 
jižní pobřeží od přístavu Arguineguin přes Puerto Rico až k Mogánu – v celé této 
oblasti je zajímavé dno. Dá se ale potápět i v hlavním městě Las Palmas a jeho 
okolí (oblast La Isleta, La Barra a pláž Las Canteras), mimo město je to El Veril 
a Cabrón, Pasito Blanco a na severu ostrova Gáldar, Sardina a Caleta.

Moře u pobřeží Tenerife má velmi různorodou hloubku. I tady je možné se potá-
pět buď samostatně, nebo se zkušenými instruktory v potápěčských základnách. 
Viditelnost v moři je 25 až 40 metrů a podmořská vegetace je velmi rozmanitá.

Také Fuerteventura má mezi milovníky potápění výbornou pověst. Potápět se 
můžete skoro po celém jejím obvodu, přičemž platí, že podmínky i podmořský svět 
jsou podobné těm, které jsme už popisovali u předchozích ostrovů.

Pobřeží ostrova Lanzarote je různorodé a vzhledem k bohaté vulkanické činnosti 
nabízí potápěčům dobře dostupná místa s velmi zajímavým dnem. Viditelnost 
v moři je stejně jako na Gran Canaria až do 45 metrů a podmořská vegetace je rov-
něž velmi bohatá. Nejoblíbenější místa k potápění jsou Charco del Palo u Arriety 
a Playa Grande, která obdržela od EU Modrou vlajku. Velkým zážitkem je potápění 
v přírodní a mořské rezervaci zahrnující část severozápadního pobřeží a ostrovy 
La Graciosa, Montaňa Clara a Alegranza. Oblast je uzavřena pro rybolov a potá-
pění v ní podléhá zvláštnímu povolení.

Potápět se samozřejmě dá i u menších kanárských ostrovů 
La Palma, El Hierro a La Gomera.

Aktuální informace a ceny na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-dovolena/potapeni

Poznejte volnost, jež se dá pocítit jen pod hladinou oceánu!
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Všechny Kanárské ostrovy jsou turistickým rájem i pro cyklisty. 
Disponují kromě silniček i spoustou terénních trailů, trasami 
různých náročností a různorodostí terénu. Cestovat na dovo-
lenou můžete s vlastním kolem nebo si ho půjčit v některé 
z půjčoven v každém rekreačním centru. Většinou Vám nabíd-
nou horská nebo treková kola, takže již záleží pouze na Vás 
a trase, kterou si zvolíte.

Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili stručné cyklistické 
charakteristiky jednotlivých ostrovů:

Gran Canaria

Zdatnější cyklisté a profesionálové často jezdí trénovat na 
Gran Canaria, kde je čeká náročný horský terén i dlouhé mno-
hakilometrové sjezdy. Tento ostrov vyhledávají i rekreační cyk-
listé hlavně kvůli různorodému terénu. I v horách zde lze najít 
rovné trasy po upravených silnicích.

Tenerife

Splňuje stejně tak jako Gran Canaria podmínky pro rekre-
ační i sportovní varianty tohoto sportu. Nabízí pro milovníky 
cyklistiky trasy s vyšší náročností a půjčovny kol půjčují jen 
horská kola. Trasy od moře Vás během asi 30 kilometrů 
dovedou do 1 500 až 2 300 m n. m. Do této výšky je možné 
se nechat i s kolem vyvézt a vychutnat si dlouhý a vzrušující 
sjezd až na pláž.

Lanzarote

Pro rekreační cyklistiku je vhodnější rovinatější terén Lanzarote, 
ale vulkanický povrch ostrova i tak nabízí cyklistům trasy všech 
stupňů náročnosti. Celé východní pobřeží je téměř rovinaté. 
Západní pobřeží lemují horské masívy se sopečnými krátery 
a zelenými údolími, ale i zde se najdou příhodné trasy po dob-
rých silnicích. Půjčovny jiných než horských kol jsou výjimkou.

Fuerteventura

Také na celém ostrově Fuerteventura jsou dobře udržované 
silnice. Pro méně zdatné sportovce, ale může být problém 
urazit dlouhou trasu mezi „startem a cílem“, protože ostrov je 
poměrně rozlehlý. V poslední době byla pro bezpečí a pohodlí 
milovníků jízdních kol vybudována velká infrastruktura cyk-
listických tras, které spojují větší letoviska i menší vesničky 
a zároveň zkracují i vzdálenosti mezi těmito lokalitami. Půj-
čovny ve všech rekreačních centrech opět nabízejí hlavně hor-
ská kola.

Světoznámí plavci, gymnasti, cyklisti, triatlonisté, tenisté 
a atleti si vybrali Kanárské ostrovy jako zázemí pro své pří-
pravy a soustředění. Kromě špičkových sportovců a medai-
listů svou formu zde získávají i paraglideři, golfisté, surfaři, 
potápěči atd. Každoročně se zde zotavují a nabírají síly 
i hendikepovaní sportovci Jedličkova ústavu.

Dobré klima, které umožňuje praktikovat jakýkoliv sport 
po celý rok, moderní sportoviště, bezpečnost a výborná 
zdravotní péče, to vše najdete v tréninkovém ráji za čtyři 
a půl hodiny letu. Pro všechny z Vás zkrátka umíme zaří-
dit dokonalé sportovní zázemí. Provedeme rezervace fot-
balových nebo golfových hřišť, atletických a plaveckých hal 
a stadionů i různých druhů konferenčních místností. 

Sportoviště jako nový Palacio Multiusos na ostrově Gran 
Canaria, který byl místem Světového basketbalu v roce 
2014, Club La Santa na Lanzarote, který je každoročním 
druhým domovem nejen našich atletů, ale i světového 
šampiona Formule 1 Fernanda Alfonsa, Toptraining cent-
rum na Tenerife (trénuje zde naše reprezentace v plavání) 
či rezort Las Playitas jsou jen příklady kvalitních sportovních 
středisek. 

Aktuální informace na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-
-dovolena/sportovni-soustredeni 

Podmínky přepravy sportovního vybavení na: 
www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/informace-
-k-preprave/preprava-sportovniho-vybaveni

CYKLISTIKA

SPORTOVNÍ 
SOUSTŘEDĚNÍ

Aktuální informace na: www.canariatravel.cz/cs/aktivity/
horska-kola-a-cyklistika 

Podmínky přepravy jízdních kol na: www.canariatravel.cz/cs/
vseobecne-informace/informace-k-preprave/preprava-spor-
tovniho-vybaveni

www.canariatravel.cz 191

Tém
atická dovolená

Užijte si svůj oblíbený sport během celého roku na nevšed-
ních, ale profesionály vytvořených hřištích. Při hře na pro-
sluněných greenech a fairwayích obklopených autentickou 
přírodou s pohledem na širý oceán či nejvyšší hory můžete 
zdolávat nevšední překážky a vylepšit si své dovednosti 
i handicap.

Golfové zájezdy pořádáme v cestovní kanceláři Canaria travel 
již 6 let a s radostí sledujeme nárůst klientů, kteří svoji dovo-
lenou tráví ve spojení s golfem. Našim klientům zajišťujeme 
veškerý servis, který s golfem a jejich pobytem na Kanár-
ských ostrovech souvisí. Obstaráme Vám letenky, ubytování 
přímo na golfových hřištích nebo v jejich blízkosti a samo-

zřejmě Vám zarezervujeme tee times i pronájem automo-
bilu. V poslední době si obzvláště firmy oblíbily možnost 
uspořádat golfový turnaj nebo golfové soustředění, které tak 
pomůže nejen na vylepšení handicapu, ale i pracovní pohody.

Pokud jste nováčky v tomto zeleném sportu, zařídíme Vám 
golfové lekce s profesionálem. Na většině hřišť fungují pres-
tižní golfové akademie, do kterých se mohou přihlásit jak 
začátečníci, tak i pokročilí.

Na Kanárských ostrovech je v současné době 22 skvělých 
hřišť a každé je něčím jedinečné a zajímavé.

Z vyjmenovaných golfových hřišť vybíráme 
na další stránce 8 z nich, která se stala 
nejoblíbenějšími. Většina mají i celosvětové 
uznání a jsou místem mezinárodních turnajů.

Aktuální informace na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-dovolena/pro-golfisty 

GOLF

GRAN CANARIA
REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS
EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
CAMPO DE GOLF DE MASPALOMAS
LOPESAN MELONERAS GOLF
SALOBRE GOLF & RESORT (jih a sever)
ANFI TAURO GOLF

TENERIFE
REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
GOLF DEL SUR
AMARILLA GOLF
LOS PALOS GOLF CENTER
GOLF LAS AMÉRICAS
GOLF COSTA ADEJE
ABAMA GOLF CLUB
BUENAVISTA GOLF
LA ROSALEDA

FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA GOLF CLUB
GOLF CLUB SALINAS DE ANTIGUA
LAS PLAYITAS GOLF
JANDÍA GOLF

LANZAROTE
COSTA TEGUISE GOLF
LANZAROTE GOLF

LA GOMERA
TECINA GOLF

Poznejte golfový ráj na Kanárských ostrovech!
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Všechny Kanárské ostrovy jsou turistickým rájem i pro cyklisty. 
Disponují kromě silniček i spoustou terénních trailů, trasami 
různých náročností a různorodostí terénu. Cestovat na dovo-
lenou můžete s vlastním kolem nebo si ho půjčit v některé 
z půjčoven v každém rekreačním centru. Většinou Vám nabíd-
nou horská nebo treková kola, takže již záleží pouze na Vás 
a trase, kterou si zvolíte.

Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili stručné cyklistické 
charakteristiky jednotlivých ostrovů:

Gran Canaria

Zdatnější cyklisté a profesionálové často jezdí trénovat na 
Gran Canaria, kde je čeká náročný horský terén i dlouhé mno-
hakilometrové sjezdy. Tento ostrov vyhledávají i rekreační cyk-
listé hlavně kvůli různorodému terénu. I v horách zde lze najít 
rovné trasy po upravených silnicích.

Tenerife

Splňuje stejně tak jako Gran Canaria podmínky pro rekre-
ační i sportovní varianty tohoto sportu. Nabízí pro milovníky 
cyklistiky trasy s vyšší náročností a půjčovny kol půjčují jen 
horská kola. Trasy od moře Vás během asi 30 kilometrů 
dovedou do 1 500 až 2 300 m n. m. Do této výšky je možné 
se nechat i s kolem vyvézt a vychutnat si dlouhý a vzrušující 
sjezd až na pláž.

Lanzarote

Pro rekreační cyklistiku je vhodnější rovinatější terén Lanzarote, 
ale vulkanický povrch ostrova i tak nabízí cyklistům trasy všech 
stupňů náročnosti. Celé východní pobřeží je téměř rovinaté. 
Západní pobřeží lemují horské masívy se sopečnými krátery 
a zelenými údolími, ale i zde se najdou příhodné trasy po dob-
rých silnicích. Půjčovny jiných než horských kol jsou výjimkou.

Fuerteventura

Také na celém ostrově Fuerteventura jsou dobře udržované 
silnice. Pro méně zdatné sportovce, ale může být problém 
urazit dlouhou trasu mezi „startem a cílem“, protože ostrov je 
poměrně rozlehlý. V poslední době byla pro bezpečí a pohodlí 
milovníků jízdních kol vybudována velká infrastruktura cyk-
listických tras, které spojují větší letoviska i menší vesničky 
a zároveň zkracují i vzdálenosti mezi těmito lokalitami. Půj-
čovny ve všech rekreačních centrech opět nabízejí hlavně hor-
ská kola.

Světoznámí plavci, gymnasti, cyklisti, triatlonisté, tenisté 
a atleti si vybrali Kanárské ostrovy jako zázemí pro své pří-
pravy a soustředění. Kromě špičkových sportovců a medai-
listů svou formu zde získávají i paraglideři, golfisté, surfaři, 
potápěči atd. Každoročně se zde zotavují a nabírají síly 
i hendikepovaní sportovci Jedličkova ústavu.

Dobré klima, které umožňuje praktikovat jakýkoliv sport 
po celý rok, moderní sportoviště, bezpečnost a výborná 
zdravotní péče, to vše najdete v tréninkovém ráji za čtyři 
a půl hodiny letu. Pro všechny z Vás zkrátka umíme zaří-
dit dokonalé sportovní zázemí. Provedeme rezervace fot-
balových nebo golfových hřišť, atletických a plaveckých hal 
a stadionů i různých druhů konferenčních místností. 

Sportoviště jako nový Palacio Multiusos na ostrově Gran 
Canaria, který byl místem Světového basketbalu v roce 
2014, Club La Santa na Lanzarote, který je každoročním 
druhým domovem nejen našich atletů, ale i světového 
šampiona Formule 1 Fernanda Alfonsa, Toptraining cent-
rum na Tenerife (trénuje zde naše reprezentace v plavání) 
či rezort Las Playitas jsou jen příklady kvalitních sportovních 
středisek. 

Aktuální informace na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-
-dovolena/sportovni-soustredeni 

Podmínky přepravy sportovního vybavení na: 
www.canariatravel.cz/cs/vseobecne-informace/informace-
-k-preprave/preprava-sportovniho-vybaveni

CYKLISTIKA

SPORTOVNÍ 
SOUSTŘEDĚNÍ

Aktuální informace na: www.canariatravel.cz/cs/aktivity/
horska-kola-a-cyklistika 

Podmínky přepravy jízdních kol na: www.canariatravel.cz/cs/
vseobecne-informace/informace-k-preprave/preprava-spor-
tovniho-vybaveni

www.canariatravel.cz 191

Tém
atická dovolená

Užijte si svůj oblíbený sport během celého roku na nevšed-
ních, ale profesionály vytvořených hřištích. Při hře na pro-
sluněných greenech a fairwayích obklopených autentickou 
přírodou s pohledem na širý oceán či nejvyšší hory můžete 
zdolávat nevšední překážky a vylepšit si své dovednosti 
i handicap.

Golfové zájezdy pořádáme v cestovní kanceláři Canaria travel 
již 6 let a s radostí sledujeme nárůst klientů, kteří svoji dovo-
lenou tráví ve spojení s golfem. Našim klientům zajišťujeme 
veškerý servis, který s golfem a jejich pobytem na Kanár-
ských ostrovech souvisí. Obstaráme Vám letenky, ubytování 
přímo na golfových hřištích nebo v jejich blízkosti a samo-

zřejmě Vám zarezervujeme tee times i pronájem automo-
bilu. V poslední době si obzvláště firmy oblíbily možnost 
uspořádat golfový turnaj nebo golfové soustředění, které tak 
pomůže nejen na vylepšení handicapu, ale i pracovní pohody.

Pokud jste nováčky v tomto zeleném sportu, zařídíme Vám 
golfové lekce s profesionálem. Na většině hřišť fungují pres-
tižní golfové akademie, do kterých se mohou přihlásit jak 
začátečníci, tak i pokročilí.

Na Kanárských ostrovech je v současné době 22 skvělých 
hřišť a každé je něčím jedinečné a zajímavé.

Z vyjmenovaných golfových hřišť vybíráme 
na další stránce 8 z nich, která se stala 
nejoblíbenějšími. Většina mají i celosvětové 
uznání a jsou místem mezinárodních turnajů.

Aktuální informace na: www.canariatravel.cz/cs/tematicka-dovolena/pro-golfisty 

GOLF

GRAN CANARIA
REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS
EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
CAMPO DE GOLF DE MASPALOMAS
LOPESAN MELONERAS GOLF
SALOBRE GOLF & RESORT (jih a sever)
ANFI TAURO GOLF

TENERIFE
REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
GOLF DEL SUR
AMARILLA GOLF
LOS PALOS GOLF CENTER
GOLF LAS AMÉRICAS
GOLF COSTA ADEJE
ABAMA GOLF CLUB
BUENAVISTA GOLF
LA ROSALEDA

FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA GOLF CLUB
GOLF CLUB SALINAS DE ANTIGUA
LAS PLAYITAS GOLF
JANDÍA GOLF

LANZAROTE
COSTA TEGUISE GOLF
LANZAROTE GOLF

LA GOMERA
TECINA GOLF

Poznejte golfový ráj na Kanárských ostrovech!



Té
m

at
ic

ká
 d

ov
ol

en
á

192 www.canariatravel.cz

CAMPO DE GOLF DE MASPALOMAS
www.maspalomasgolf.net

18 jamek, par 73

Tento golfový areál byl otevřen již v roce 1968 a nachází se 
téměř v centru letoviska Maspalomas, je obklopený nádher-
nou krajinou písečných dun Dunas Maspalomas. Hřiště je 
dlouhé a rovné, se strategicky umístěnými jamkami a bunkry 
ze zlatavého písku. Hráči zde mohou využít cvičná odpaliště, 
pitch & putt, driving range, půjčovnu holí, vozíků či dobře 
vybavené prodejny. Samozřejmostí jsou i lekce s profesioná-
lem, snack bar a restaurace.

Nejbližší hotely k ubytování:
DUNAS SUITES & VILLAS RESORT****
CORDIAL GREEN GOLF **
LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT ****

LOPESAN MELONERAS GOLF
www.lopesanhotels.com

18 jamek, par 71

Hřiště vybudované v roce 2006 náleží společnosti Lopesan Hotel 
Group, a díky tomu poskytuje slevy pro své ubytované včetně 
transportu z hotelu. Je to palmová oáza s množstvím vodních 
ploch, s jamkami na pobřeží a s krásným výhledem. Hřiště 
je označováno za velmi technické, nicméně si zde rádi zahrají 
sportovci s různými hendikepy. Poslední dobou se stalo místem 
velkých mezinárodních turnajů. Pro návštěvníky je připraveno 
nejen cvičné odpaliště, driving, putting a chiping greeny, ale 
i tematický obchod, bar či možnost zajištění výuky.

Nejbližší hotely k ubytování: 
LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT *****
H10 PLAYA MELONERAS PALACE *****

SALOBRE GOLF & RESORT
www.salobregolfresort.com

36 jamek rozdělených do 2 hřišť, par 72 a 71

Hřiště „sur“ a „norte“ areálu Salobre leží ve velmi členitém, 
a na hru náročném, terénu v sopečné a pouštní krajině 
s mnoha stržemi. Nabízí úžasné pohledy na moře a hory 
a hráči zde překonávají nejen značné výškové převýšení, ale 
i vysokou obtížnost především hřiště „norte“. Resort má k dis-
pozici golfovou školu, driving range, půjčovnu holí a golfový 
obchod s restaurací. Hoteloví hosté, ubytovaní v Sheraton 
Salobre, mají nejen jedinečné výhledy z pokojů, ale i možnost 
vyjet buginou přímo k první jamce. 

Nejbližší hotel k ubytování: 
SHERATON SALOBRE GOLF & RESORT *****

GOLF DEL SUR
www.golfdelsur.es

27 jamek rozdělených do 3 hřišť po 9ti jamkách, každá 
par 36

Charakteristické pro toto hřiště na jihu ostrova Tenerife jsou 
bunkry s černým lávovým pískem a místní flora v podobě 
palem a gigantických kaktusů. Již od svého otevření v roce 
1987 je dějištěm mezinárodních turnajů. K zázemí patří 
restaurace s kavárnou, golfová akademie, driving a putting, 
golf shop a samozřejmě i půjčovna značkových holí a vozíků. 

Nejbližší hotely k ubytování: 
AGUAMARINA GOLF ****
SANDOS SAN BLAS NATURE RESORT *****
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Tém
atická dovolená

GOLF COSTA ADEJE
www.golfcostaadeje.com

18 jamek, par 72

Hřiště bylo vytvořené v roce 1998 na původních terasovitých 
políčkách, z kterých zůstaly kamenné zídky, dosud lemující 
skvěle udržované greeny či oblasti s černým pískem. Je prv-
ním evropským hřištěm, na kterém je použit specifický druh 
trávy, výborně snášející saliny, tolik typické pro ostrov. Tento 
resort je oblíbeným jak profesionály (rekord hřiště je -9), tak 
amatéry. Začátečníci mohou využít golfovou akademii či 9ti 
jamkové hřiště Los Lagos, par 33, který je součástí tohoto 
klubu. Pro všechny jsou k dispozici buggy s GPS, driving 
a putting, obchod či občerstvení v restauraci. 

Nejbližší hotely k ubytování: 
SUITE VILLA MARIA *****
JARDÍN TROPICAL ****

GOLF CLUB SALINAS DE ANTIGUA
www.salinasdeantigua.com

18 jamek, par 70

Hřiště Salinas de Antigua se nachází na kraji letoviska Caleta 
de Fuste na ostrově Fuerteventura a bylo vybudováno v roce 
2005. Je tvořeno kopci a dunami, jenž chrání před větrem, 
dále jsou zde jezírka, která plní funkci vodní nádrže, doplněná 
typickou vegetací pro tento ostrov. Všechny jamky budete 
hrát s výhledem na moře. Hřiště má skvělou restauraci, dri-
ving a putting green a nechybí zde půjčovna holí a vozíků.

Nejbližší hotely k ubytování: 
ELBA SARA****
SHERATON FUERTEVENTURA BEACH*****

TECINA GOLF
www.tecinagolf.com

18 jamek, par 72

Hřiště s krásnými panoramatickými výhledy (otevřené v roce 
2003) se nachází nad pláží Playa Santiago, na postupně se 
svažujících útesech ostrova La Gomera. Již na první jamce 
bude jasné, že veškeré odpaly budou doprovázené pohledy 
na moře či horu Pico del Teide na Tenerife. K dispozici je gol-
fová akademie, driving, putting green, klubovna a půjčovna 
holí a buggy.

Nejbližší hotel k ubytování: 
JARDÍN TECINA **** 

Poznámka: Pokud jste ubytovaní na Tenerife, doporučujeme 
zakoupení balíčku i s dopravou, tedy lodním trajektem a taxi 
až na hřiště.

BUENAVISTA GOLF
www.buenavistagolf.es

18 jamek, par 72

Golfový klub Buenavista, otevřený v roce 2003, najdete v nej-
západnějším cípu ostrova Tenerife. Hřiště bylo navrženo 
tak, aby maximálně respektovalo prostředí. Úžasné využití 
místního reliéfu, pocit že míček odpalujete přímo do oce-
ánu a skvělý výhled na divoký příboj slibují nezapomenu-
telné zážitky ze hry. Služby místního klubu a restaurace jsou 
na vysoké úrovni stejně jako servis nabízený v sousedním 
hotelu MELIÁ HACIENDA DEL CONDE*****, který s hřištěm 
úzce spolupracuje a je nejbližším ubytováním na tomto „konci 
světa“ – nachází se u 3. jamky.

8. NEJLEPŠÍ 
HŘIŠTĚ EVROPY





AUTO STYL
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,2 l/100 km, 105–165 g/km

Stáhněte si do svého 
mobilního zařízení 
z AppStore 
a Google Play™ 
interaktivní katalog.

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
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QR kód – všechny aktuální informace k hotelům 
získáte rychle a pohodlně i do svého mobilního 
zařízení. Po načtení kódu Vás aplikace přesměruje 
na příslušnou internetovou stránku včetně cen 
a volných termínů.
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