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Platnost od 15. 11. 2018. Informace uvedené v tomto prospek-
tu jsou aktuálně platné ke dni vydání a jsou v průběhu roku 
měněny. Cestovní kancelář Canaria Travel CZ neručí za pří-
padné textové chyby.

vzdálenost hotelu od letiště

vzdálenost hotelu od pláže

hotel je vhodný pro rodiny s dětmi

hotel pouze pro dospělé
Sledujte nás na:        
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IFA INTERCLUB ATLANTIC HOTEL ***
Oblast: San Agustín

Cena od:  

20 500 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti27 km 1 km 

— 420 pokojů 
— 1 restaurace 
— 4 bary 
— 2 bazény 
— dětský bazén

Hotel v jižní části ostrova je rájem pro rodiny s dět-
mi. Jeho komplex venkovních bazénů nabízí několik 
skluzavek a  tobogánů. Díky své poloze na  skalním 
výběžku skýtá překrásný výhled na oceán a písečné 
duny Dunas de Maspalomas. Jedná se o útulný rodin-
ný komplex obklopený subtropickou zahradou plnou 
palem a exotických rostlin.

Pokoj Standard

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/san-agustin/ifa-interclub-atlantic-hotel/?TermID=1413271#popis-hotelu
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IFA BUENAVENTURA ***
Oblast: Playa del Inglés

Cena od:  

16 800 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti30 km 900 m 

— 724 pokojů 
— 1 restaurace 
— 6 barů 
— 2 bazény 
— dětský bazén

Hotel v jižní části ostrova je součástí největší turistic-
ké zóny ostrova Gran Canaria. Tento hotelový kom-
plex nabízí jen pár minut od  pláže Playa del Inglés 
všechny služby potřebné k  odpočinku bez starostí 
a strávení příjemné dovolené. Pokoj Standard

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-del-ingles/ifa-buenaventura/?TermID=1445899
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PARADISE LAGO TAURITO ***

Cena od:  

21 900 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti58 km 150 m 

— 260 pokojů 
— restaurace 
— bazén pro dospělé 
— brouzdaliště pro děti 
—  areál Lago Oasis 

(vstup zdarma)

Hotel umístěný na jihozápadním pobřeží je ideálním 
místem pro rodinnou dovolenou. Nachází se v zátoce 
Taurito, jen několik metrů od pláže. Svým hostům po-
skytuje ideální zázemí pro aktivní dovolenou i relaxa-
ci. Před hotelem je vodní park Lago Oasis se vzájem-
ně propojenými bazény se slanou vodou, který ocení 
nejen děti, ale i dospělí.

Oblast: Taurito

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/taurito/paradise-lago-taurito/?TermID=1412307#popis-hotelu
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ABORA CONTINENTAL BY LOPESAN 
HOTELS ***+

Oblast: Playa del Inglés

Cena od:  

18 900 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti28 km 300 m 

— 404 pokojů
— 1 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
— dětský bazén

Tento rodinný hotel se nachází na jihu ostrova v nej-
známější turistické oblasti Playa del Inglés, pouhých 
pár kroků od  známé pláže a  přímořské promenády 
s nespočtem obchůdků, restaurací, barů a zábavních 
center i nabídkou volnočasových aktivit. Hotel si za-
kládá na individuálním přístupu a péči o každého své-
ho klienta.

Pokoj Standard

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-del-ingles/hotel-ifa-continental-hotel/?TermID=1445584#popis-hotelu
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CORALLIUM BEACH BY LOPESAN 
HOTELS ***+

Oblast: San Agustín

Cena od:  

16 400 Kč / snídaně25 km 50 m 

— 210 pokojů 
— 2 restaurace 
— 4 bary 
— 2 bazény

Hotel se nachází v  letovisku na  jihu ostrova, v  první 
linii u moře. Disponuje přímým vstupem na klidnou pí-
sečnou pláž Playa de San Agustín a je ideální volbou 
pro ty, kteří chtějí prožít příjemnou, ničím nerušenou 
dovolenou v souladu se zdravým životním stylem. Pokoj Standard

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/san-agustin/hotel-ifa-beach-hotel/?TermID=1445759#popis-hotelu
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GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN 
THALASSO & HOTEL ****
Oblast: San Agustín

Cena od:  

18 400 Kč / polopenze26 km 700 m 

— 448 pokojů 
— 2 restaurace 
— 4 bary 
— 2 bazény pro dospělé 
— dětské brouzdaliště 
—  Thalasso Gloria San 

Agustín (7 000 m²)

Hotel se nachází v jižní části ostrova v klidném letovisku 
San Agustín. Toto místo s příjemnou atmosférou a slu-
nečným počasím je častým cílem rodin s  dětmi nebo 
párů hledajících romantiku a  odpočinek. Hosté mohou 
využít exkluzivních služeb jednoho z největších thalasso-
terapeutických center v Evropě které využívá nejen lé-
čebné účinky mořské vody a mořského klimatu.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/san-agustin/gloria-palace-san-agustin-thalasso-hotel/?TermID=1436605#popis-hotelu
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CORALLIUM DUNAMAR BY LOPESAN 
HOTELS ****
Oblast: Playa del Inglés

Cena od:  

18 700 Kč / snídaně32 km 50 m 

— 265 pokojů 
— 4 restaurace 
— 4 bary 
— 3 bazény

Hotel se nachází v  jižní části ostrova u známé pláže 
Playa del Inglés a tato výsadní poloha poskytuje výji-
mečný výhled na kanárské pobřeží. Jeho tvar připomí-
ná pyramidu, kterou obklopují krásné zahrady se slad-
kovodními bazény. Svým hostům pomáhá odpoutat se 
od každodenní rutiny a s koktejlem v ruce se naplno 
oddávat kouzlu okamžiku.

Pokoj Standard View

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-del-ingles/ifa-dunamar-hotel/?TermID=1445210#popis-hotelu
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ABORA CATARINA BY LOPESAN ****
Oblast: Playa del Inglés

Cena od:  

21 400 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti35 km 1 km 

— 410 pokojů 
— 2 restaurace 
— 2 bary 
— 3 bazény 
— dětský bazén 
— dětské brouzdaliště

Hotel se nacházející v  jižní části ostrova, poblíž pí-
sečných dun Dunas de Maspalomas. Aby mohl svým 
klientům nabídnout nezapomenutelné okamžiky, byl 
zrenovován do nového hotelového konceptu, který 
zajišťuje spojení odpočinku, zábavy i  gastronomie. 
Hotel disponuje skvělým vybavením a  nabízí ne-
přeberné množství aktivit, které uspokojí jak rodiny 
s dětmi, tak i páry. 

Rodinný pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-del-ingles/abora-catarina-by-lopesan/?TermID=1445370#popis-hotelu
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IFA FARO ****
Oblast: Maspalomas

Cena od:  

20 500 Kč / snídaně35 km 50 m 

— 188 pokojů 
—  exkluzivních služby 

UNIQUE
— 2 restaurace 
— 2 bary 
— bazén

Hotel je jedním z  nejlépe umístěných hote-
lů na  jihu ostrova Gran Canaria, hned u  pláže 
Playa de Maspalomas. Krásné výhledy na  pí-
sečné duny Dunas de Maspalomas, obklopené 
oceánem přitahují tisíce cestovatelů. Tento ho-
tel je vhodný pro klienty, kteří hledají harmonii 
a pohodlí u jedné z nejlepších kanárských pláží.

Pokoj Standard View

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/maspalomas/ifa-faro-hotel/?TermID=1446013#popis-hotelu
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GLORIA PALACE AMADORES THALASSO 
& HOTEL ****
Oblast: Playa Amadores

Cena od:  

20 500 Kč / polopenze45 km 500 m 

— 392 pokojů 
— restaurace 
— 4 bary 
— 2 bazény 
— dětský bazén 
—  centrum Thalassoterapie 

(1 800 m2 věnovaných 
zdraví, kráse a odpočinku)

Hotel se nachází v  jihozápadní části ostrova 
na  vrcholu útesu, mezi plážemi Puerto Rico 
a  Amadores v  nejteplejší části ostrova Gran 
Canaria. Hostům nabízí nejen jedinečný výhled 
na Atlantický oceán, ale také využití jednoho 
z nejúplnějších thalassoterapeutických center 
v Evropě.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-amadores/gloria-palace-amadores-thalasso-hotel/?TermID=1436284#popis-hotelu
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GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA ****
Oblast: Playa Amadores

Cena od:  

22 100 Kč / polopenze
speciální nabídka pro děti46 km 500 m 

— 197 pokojů 
— 2 restaurace 
— 4 bary 
— 3 bazény 
— bazén pro dospělé 
— dětské brouzdaliště 
— Wellness & Spa Gloria – Royal

Hotel se nachází v  jihozápadní části ostro-
va, je postavený z přírodního kamene a pyšní 
se krásným výhledem na  oceán i  pláž Playa 
Amadores. Svým hostům nabízí vše k  prožití 
příjemné dovolené – pohodlí, gastronomické 
zážitky, služby thalassoterapeutického centra 
i různé sportovní aktivity.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-amadores/hotel-gloria-palace-royal-hotel-spa/?TermID=1436125#popis-hotelu
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SUITE PRINCESS ****
Oblast: Taurito

Cena od:  

30 500 Kč / all inclusive58 km 50 m 

— 304 pokojů 
— 3 restaurace 
— 4 bary 
— Beach club 
— 2 bazény

Hotel na jihozápadním pobřeží umožňuje aspoň na chví-
li uniknout z monotónního, každodenního života a zno-
vu doplnit energii. Je ideálním místem k prožití klidné 
dovolené. Přes den si hosté mohou odpočinout na plá-
ži, vychutnat některou z  masáží či sportovních aktivit 
a den ukončit romantickou večeří při svitu svíček a ne-
zapomenutelném západu slunce.

Junior Suite Deluxe

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/taurito/suite-princess/?TermID=1413062#popis-hotelu
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TAURITO PRINCESS ****
Oblast: Taurito

Cena od:  

24 700 Kč / all inclusive
speciální nabídka pro děti58 km 50 m 

— 404 pokojů 
— restaurace 
— 4 bary 
— bazén pro dospělé 
—  dětský bazén se 

skluzavkou

Hotel se nachází na  jihozápadním pobřeží ostrova 
a  je ideální volbou pro rodinnou dovolenou. Svým 
hostům nabízí odpočinek v palmové zahradě s vý-
hledem na oceán a přístav Puerto de Mogán, dobré 
gastronomické služby i sportovní vyžití, těm menším 
rozmanitou zábavu a skluzavku ve formě „gigantic-
kého“ draka.

Standardní pokoj s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/taurito/taurito-princess/?TermID=1439982#popis-hotelu
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LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT,  
CORALLIUM SPA & CASINO ****+

Oblast: Meloneras

Cena od:  

19 900 Kč / snídaně35 km 300 m 

— 1 136 pokojů 
—  exkluzivních služby 

UNIQUE
— 7 restaurací 
— 7 barů 
— 4 bazény 
— dětský bazén 
— Corallium SPA

Hotel na jižním pobřeží ostrova je jedním z největ-
ších resortů v Evropě. Je nazýván snovým místem, 
o čemž vypovídá jak jeho koloniální architektura, 
tak i poloha u pobřeží a známých písečných dun 
Dunas de Mapalomas. Jedním z hlavních lákadel 
tohoto hotelu je bezesporu bazén, který se v hori-
zontu rozprostírá „do nekonečna“. 

Pokoj Standard

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/meloneras/lopesan-costa-meloneras-resort-spa-casino/?TermID=1446232#popis-hotelu
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LOPESAN BAOBAB RESORT *****
Oblast: Meloneras

Cena od:  

21 200 Kč / snídaně37 km 500 m 

— 677 pokojů 
—  exkluzivních služby 

UNIQUE
— 4 restaurace 
— 5 barů 
— 8 bazénů 
— dětský bazén 
—  dětské zóna 

„Panchiworld“

Hotel se nachází v jižní části ostrova u známých pí-
sečných dun Dunas de Maspalomas. Design tohoto 
členitého rodinného resortu je inspirován africkou 
krajinou i kulturou. Hosté se tak díky divoké přírodě 
s vodopády, barevnosti budov a gastronomii ocitají 
v srdci afrického kontinentu, což ve spojení s nabí-
zenými službami vytváří podmínky k nezapomenu-
telné dovolené.

Pokoj Standard View

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/meloneras/lopesan-baobab-resort/?TermID=1446553
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LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT  
& THALASSO *****
Oblast: Meloneras

Cena od:  

21 600 Kč / snídaně37 km 300 m 

— 561 pokojů 
—  exkluzivních služby 

UNIQUE
— 4 restaurace 
— 5 barů 
— 4 bazény 
— dětský bazén 
—  Thalasso Corallium 

Villa del Conde

V hotelu, který se nachází v jižní části ostrova, jdou ruku 
v ruce luxus, vytříbenost a klid. Je jedním z hotelů, kde 
se při výstavbě nejvíce uplatnil styl kanárské architektu-
ry, byl vystaven podle kostela v jedné z původních ka-
nárských vesniček. Díky svým perfektním službám, kuli-
nářským zážitkům, modernímu zařízení nebo i nabídce 
thalassoterapeutického centra uspokojí potřeby i  těch 
nejnáročnějších klientů.

Pokoj Standard

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/meloneras/lopesan-villa-del-conde-resort-thalasso/?TermID=1446338#popis-hotelu
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La Palma

El Hierro
La Gomera

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura

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

35
6

4

7

8

9

Další informace o ostrově 
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/gran-canaria/


www.canariatravel.cz


