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Telefonicky: (+420) 221 969 224 nebo (+420) 602 313 049 
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Faxem: (+420) 224 948 025 
U autorizovaných prodejců: seznam prodejců v ČR a SR najdete na www.canariatravel.cz

PIKTOGRAMY:

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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CLUB SIROCO ***
Oblast: Costa Teguise

Cena od:  

14 900 Kč / snídaně16 km 250 m 

— 176pokojů 
— 1 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény

Komplex apartmánů určený pouze pro dospělé leží 
ve  východní části ostrova. Byl vybudován ve  stylu 
ostrovní architektury, pro kterou jsou typické barvy 
bílá, zelená a modrá. To ve spojení s modrou oblohou 
a tyrkysovou vodou vytváří ideální místo pro klidnou 
a ničím nerušenou dovolenou.

Apartmán – 1 ložnice Premium Serenity

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/club-siroco-serenity/?TermID=1422578#popis-hotelu
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MANSIÓN NAZARET ***
Oblast: Costa Teguise

Cena od:  

15 900 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti15 km 250 m 

— 60 pokojů 
— 1 restaurace
— 1 bar
— 1 bazén

Apartmány na východním pobřeží ostrova jsou postave-
né v koloniálním stylu s dřevěnými vyřezávanými balko-
ny, které tyto apartmány řadí k typickým lanzarotským 
stavbám. V krásné subtropické zahradě se nachází ba-
zén s lehátky a barem. Toto místo umožňuje hostům si 
na pár dní užít opravdovou kanárskou atmosféru.

Apartmán – 1 ložnice

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/mansion-nazaret/?TermID=1430971#popis-hotelu
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HD BEACH RESORT ****
Oblast: Costa Teguise

Cena od:  

22 900 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti15 km 50 m 

— 177 pokojů 
— 2 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
—  dětský bazén  

a Splash park

Rodinný hotel ve východní části ostrova, hned u pláže, je 
tím pravým místem k prožití nezapomenutelné dovolené. 
Hosté se mohou těšit na gastronomické zážitky, Welness 
centrum, posilovnu, sportovní hřiště a možnost vyzkoušet 
si vodní sporty. Pro děti je zde malý ráj v podobě Splash 
parku se skluzavkami, dětského hřiště nebo minidiskotéky. 
Kousek od komplexu je další zábava pro všechny – Aqua 
Park Costa Teguise!

Junior suite

CANARIA TRAVEL  

EXCLUSIVE

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/hd-beach-resort/?TermID=1421788#popis-hotelu
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LOS ZOCOS CLUB RESORT ****
Oblast: Costa Teguise

Cena od:  

21 500 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti16 km 150 m 

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

Apartmány na východním pobřeží v klidné části letovis-
ka jsou perfektním místem pro celé rodiny. Na děti zde 
čeká dětský bazén s  vodními atrakcemi, brouzdaliště, 
dětský klub, spoustu zábavy díky animačním programům 
a v neposlední řadě minidisko. Nezapomíná se zde ani 
na rodiče, kteří mohou relaxovat na slunečních terasách 
pod palmami nebo se zapojit do zábavných programů.

Apartmán – 1 ložnice

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/los-zocos-club-resort/?TermID=1416206#popis-hotelu
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BE LIVE EXPERIENCE LANZAROTE 
BEACH ****
Oblast: Costa Teguise

Cena od:  

21 100 Kč / all inclusive15 km 50 m 

— 237 pokojů 
— 2 restaurace
— 1 bar
— 1 bazén
— dětský bazén

Tento příjemný hotel je umístěn na východním pobřeží, přímo 
u pláže Playa de las Cucharas. Jeho ideální poloha vybízí k pro-
cházkám po známé písčité pláži, potápění ve vodách oceánu 
nebo pouze k pozorování dění v poklidném městečku. Nabíd-
kou kvalitních služeb, zábavnými programy pro děti i dospělé 
a skvělou kuchyni je ideálním místem pro nezapomenutelnou 
dovolenou s přáteli, v páru nebo s celou rodinou.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/be-live-experience-lanzarote-beach/?TermID=1441353#popis-hotelu
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BARCELÓ TEGUISE BEACH ****
Oblast: Costa Teguise

Cena od:  

22 800 Kč / polopenze15 km 50 m 

— 305 pokojů 
— 2 restaurace
— 3 bary
— 1 bazén

Na  východním pobřeží se nachází hotel postavený 
s avantgardním designem bílo - zelené místní architektu-
ry. Nádherné místo přímo u pláže v kombinaci s komfort-
ním ubytováním, gastronomií a prostorem pro dokona-
lou relaxaci nabízí hostům jedinečný a nenapodobitelný 
zážitek. Služby tohoto moderního hotelu jsou určeny 
pouze pro dospělé.

Pokoj Deluxe

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/barcelo-tequise-beach/?TermID=1452211#popis-hotelu
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GRAND TEGUISE PLAYA ****
Oblast: Costa Teguise

Cena od:  

19 700 Kč / polopenze14 km 50 m 

— 311 pokojů 
— 1 restaurace
— 1 bar
— 2 bazény
— dětský bazén

Hotel situovaný na východním pobřeží ostrova, v první 
linii u pláže se světlým pískem El Jablillo, je speciálně na-
vržen pro páry a rodiny s dětmi, kteří si chtějí vychutnat 
kouzelnou dovolenou ve vynikajícím klimatu Kanárských 
ostrovů. K realizování nezapomenutelných okamžiků 
napomáhá zázemí hotelu s bazény a sluneční terasou, 
skvělá poloha, vyžití pro děti a v neposlední řadě profe-
sionální služby.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/grand-teguise-playa/?TermID=1441354#popis-hotelu


10

BEATRIZ PLAYA & SPA ****
Oblast: Puerto del Carmen

Cena od:  

17 400 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti5 km 50 m 

— 404 pokojů 
— 7 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— dětské brouzdaliště
— Wellness centrum

Hotel v jihovýchodní části ostrova leží přímo u přímořské 
promenády vedoucí na pláž Playa Matagorda s tmavě 
hnědým pískem. Pro svoji centrální polohu je ideálním 
místem pro ty, kteří chtějí poznávat jedinečné krásy os-
trova Lanzarote. Prostorné a pohodlné pokoje, gastrono-
mická nabídka, zábavné programy a fantastické služby 
Wellness centra jsou zárukou příjemné dovolené.

Dvoulůžkový pokoj 

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/puerto-del-carmen/beatriz-playa-and-spa/?TermID=1408632#popis-hotelu
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SOL LANZAROTE ****
Oblast: Puerto del Carmen

Cena od:  

23 200 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti5 km 50 m 

— 343 pokojů 
— 1 restaurace
— 2 bary
— 3 bazény
— dětský bazén

Na jihovýchodním pobřeží, v klidné okrajové části letovis-
ka, se nachází hotel, který je vhodnou volbou pro všechny 
- pro rodiny s dětmi, pro páry i pro partu přátel. Nabízí 
širokou nabídku zábavy včetně nočních programů a vy-
stoupení, dětský klub plný dobrodružství, sportovní vyžití 
a v neposlední řadě výbornou kuchyni. Také díky své per-
fektní poloze u pláže Matagorda může splnit požadavek 
na „plážové prázdniny“.

Dvoulůžkový pokoj 

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/puerto-del-carmen/sol-lanzarote/?TermID=1441352#popis-hotelu
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SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA ****
Oblast: Puerto del Carmen

Cena od:  

21 400 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti5 km 50 m 

— 530 pokojů 
— 1 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— dětský bazén
— dětské brouzdaliště
—  SPA a Wellness 

centrum

Tento hotel se nachází na  jihovýchodním pobřeží a od-
ráží se v něm krása celého ostrova. Architektura, tradice 
a respekt k životnímu prostředí se spojily a vytvořili snové 
místo k prožití příjemné kanárské dovolené. Díky poloze 
u pláže Playa de los Pocillos je vzduch prosycen atmo-
sférou Atlantického oceánu a  dolaďuje tak prázdninové 
okamžiky k dokonalosti. Hotelové programy jistě uspokojí 
malé i velké hosty.

Dvoulůžkový pokoj 

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/puerto-del-carmen/seaside-los-jameos-playa/?TermID=1447662#popis-hotelu
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RIU PARAISO LANZAROTE RESORT ****
Oblast: Puerto del Carmen

Cena od:  

23 300 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti8 km 50 m 

— 501 pokojů 
— 2 restaurace
— 3 bary
— 4 bazény
— dětský bazén
— Body Love SPA

Na jihovýchodním pobřeží u krásné pláže leží hotel, který 
by měl být dalším cílem pro ty, kteří hledají zábavu i od-
počinek. K relaxaci přímo vybízí sluneční terasy s bazény, 
jacuzzi, bio-sauna a lázeňské centrum, večery jistě zpří-
jemní posezení se sklenkou dobrého vína při poslechu 
živé hudby. Zábavu pro celou rodinu nabízí také sportov-
ní programy nebo i možnost vyzkoušet si ruční doved-
nosti v dílničkách RiuArt.

Dvoulůžkový pokoj 

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/puerto-del-carmen/riu-paraiso-lanzarote-resort/?TermID=1417789#popis-hotelu
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL 
RESORT *****
Oblast: Playa Blanca

Cena od:  

23 300 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti40 km 50 m 

— 385 pokojů 
— 8 restaurací
— 5 barů
— 2 bazény
— dětský bazén
— dětské brouzdaliště
—  Thalasso & SPA 

Princesa Yaiza  
(2 000 m2)

Tento luxusní hotel na jižním pobřeží ostrova, je připra-
ven splnit požadavky i těch nejnáročnějších klientů. Díky 
svým výborným službám, kulinářským zážitkům a nád-
hernému prostředí umožní odpoutat se od reality a na 
okamžik se ocitnout v pohádce. Celkovou relaxaci doplní 
už jen návštěva Thalasso centra s vnitřní bazénem s moř-
skou vodou. Na děti čeká zábava a svět fantazie v parku 
Kikolend.

Junior suite s výhledem na moře 

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/playa-blanca/princessa-yaiza-suite-hotel-resort/?TermID=1447782#popis-hotelu
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La Palma

El Hierro
La Gomera

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura

1

2

3

4

5

oblasti:

 1. Costa Teguise  
 2. Arrecife 
 3. Puerto del Carmen 
 4. Playa Blanca  
 5. ostrůvek La Graciosa 

Další informace o ostrově 
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/lanzarote/


www.canariatravel.cz


