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KONTAKTY A REZERVACE:
On-line: www.canariatravel.cz 
Osobně: cestovní kancelář Canaria Travel CZ s.r.o., Jungmannova 7, Praha 1 
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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CORAL TEIDE MAR ***
Oblast: Puerto de la Cruz

Cena od:  

14 100 Kč / bez stravy 
speciální nabídka pro děti90 km 700 m 

— 257 pokojů
— 1 restaurace
— 1 bar
— bazén
— dětský bazén

Hotel v klidnější rezidenční zóně zvané La Paz, sever-
ní části ostrova, je postavený v typickém kanárském 
stylu obklopený rozsáhlou subtropickou zahradou. 
Několik minut chůze od hotelu se nachází malebné 
centrum starého města s typickými náměstími a kolo-
niálními budovami, rybářský přístav nebo také Lago 
Martiánez se svými bazény s mořskou vodou.

Junior suite s výhledem na zahradu

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-de-la-cruz/coral-teide-mar/?TermID=1432676#popis-hotelu
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MEDANO ***
Oblast: El Medáno

Cena od:  

17 600 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti10 km 10 m 

— 91 pokojů
— 1 restaurace

Tento hotel na jihovýchodním pobřeží zaujme na prv-
ní pohled svou architekturou, připomíná loď zakotve-
nou přímo na pláži a „zakusující se“ do Atlantiku. Je 
možné pozorovat oceán z terasy hotelu, při východu 
nebo západu slunce se kochat pohledem na červe-
nou horu Montaňa Roja, nebo využít ideální podmín-
ky k windsurfingu.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/el-medano/el-medano-1/?TermID=1436844#popis-hotelu
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CHECKIN ATLANTIDA ***
Oblast: Los Cristianos

Cena od:  

15 200 Kč / bez stravy 
speciální nabídka pro děti17 km 900 m 

— 190 pokojů
— 1 restaurace
— 2 bary
— 3 bazény

Komplex plně vybavených bungalovů se nachází 
v jižní části ostrova nedaleko pláže a centra dění. Je 
proto skvělým místem ke strávení několika dní odpo-
činku i zábavy se svoji rodinou či přáteli. Svým hos-
tům nabízí fantastické bazény, tenisové hřiště, posi-
lovnu a mini golf. A nezapomnělo se ani na nejmenší 
hosty. Na ně čekají skvělé prolézačky a skluzavky.

Apartmán – ložnice

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/los-cristianos/checkin-atlantida/?TermID=1441910#popis-hotelu
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BLUE SEA CALLAO GARDEN ***
Oblast: Callao Salvaje

Cena od:  

15 700 Kč / snídaně30 km 600 m 

— 219 apartmánů
— 1 restaurace
— 1 bar
— 3 bazény
— dětský bazén

Apartmány se nacházejí v klidné rezidenční části již-
ního pobřeží a je perfektním útočištěm před stresem 
a ruchem okolního světa. Svým hostům nabízí odpo-
činek u bazénu, ale také sportovní vyžití a zábavu. To 
vše dohromady spojené s umístěním komplexu neda-
leko pláže utváří útulnou a idylickou atmosféru.

Apartmán – 1 ložnice

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/callao-salvaje/blue-sea-callao-garden/?TermID=1455088#popis-hotelu
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IBH HOTEL BAHÍA FLAMINGO ***
Oblast: Puerto Santiago

Cena od:  

17 100 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti46 km 600 m 

— 142 pokojů
— 1 restaurace
— 2 bary
— 1 bazén
— dětské brouzdaliště

Tento hotel se nachází v obci Varadero de Guía de Isora 
ve skrytu majestátních útesů „Los Gigantes“ a nedaleko 
pláže Playa de la Arena, která je považována za jednu 
z  nejkrásnějších přírodních pláží černého písku. Oko-
lí nabízí spoustu úchvatných míst, trekkingových tras 
a dech beroucích vyhlídek na Pico de Teide i nekonečný 
oceán. Je dobrou volbou pro ty, kteří plánují cestovat 
a poznávat jih ostrova.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-santiago/ibh-hotel-bahia-flamingo/?TermID=1403881#popis-hotelu
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PARQUE SAN ANTONIO ****
Oblast: Puerto de la Cruz

Cena od:  

15 300 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti90 km 1,2 km 

— 252 pokojů
— 1 restaurace
— 2 bary
— 1 bazén
— dětský bazén

Na severu ostrova, v klidné části letoviska, se nachá-
zí útulný hotel, který je obklopen rozlehlou tropickou 
zahradou o  rozloze 25 000 m2 s  palmami a  bujnou 
vegetací. Svým klientům nabízí vynikající servis, pří-
jemné prostředí a ideální podmínky pro perfektní do-
volenou.

Dvoulůžkový pokoj s balkonem

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-de-la-cruz/parque-san-antonio/?TermID=1453456#popis-hotelu
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GRAN HOTEL TURQUESA PLAYA ****
Oblast: Puerto de la Cruz

Cena od:  

17 800 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti93 km 250 m 

— 350 pokojů 
— 2 restaurace
— 1 bar
— 2 bazény
— dětský bazén 
— vnitřní bazén

Tento hotelový komplex leží jen pár kroků od  plá-
že s černým lávovým pískem Playa Jardín, v severní 
části ostrova. Nabízí všechny služby potřebné k bez-
starostnému odpočinku a prožití příjemné dovolené. 
A hned za rohem je jedna z nejkrásnějších světových 
zoo – Loro Parque s kosatkami a delfíny!

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-de-la-cruz/gran-hotel-turquesa-playa-1/?TermID=1447376#popis-hotelu
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BE LIVE ADULTS ONLY TENERIFE ****
Oblast: Puerto de la Cruz

Cena od:  

16 800 Kč / polopenze90 km 300 m 

— 350 pokojů
— 1 restaurace
— 2 bary
— 1 bazén

Hotel se nachází v  letovisku na  severu ostrova, po-
blíž pláže s černým lávovým pískem Playa Jardín. Je 
ideální volbou pro ty, kteří se chtějí odpojit od stresu 
a každodenní rutiny, procházet se po pláži, pozorovat 
vody oceánu a prožít ničím nerušenou, klidnou dovo-
lenou v hotelu určeném pouze pro dospělé.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-de-la-cruz/be-live-adults-only-tenerife/?TermID=1442383#popis-hotelu
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GALA ****
Oblast: Playa de las Américas

Cena od:  

20 100 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti19 km 300 m 

— 308 pokojů
— 1 restaurace
— 1 bar
— 2 bazény
— dětský bazén
— Magic park

Tento hotel se nachází na jihu ostrova, v rušnější části 
největšího turistického letoviska ostrova. Nabízí zá-
zemí pro rodiny i  páry, hledající zábavu. Animační 
tým připravuje sportovní i zábavné akce během dne 
a  večerní vystoupení. Pro ty nejmenší je zde Magic 
Park se skluzavkami. V tomto hotelu není místo pro 
nudu!

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/playa-de-las-americas/gala/?TermID=1448285#popis-hotelu
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BE LIVE EXPERIENCE LA NIŇA ****
Oblast: Playa de las Américas

Cena od:  

24 500 Kč / all iclusive 
speciální nabídka pro děti20 km 100 m 

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

Na jižním pobřeží ostrova, jen pár kroků od přístavu, 
se nachází hotel určený jak rodinám, tak i párům či 
jednotlivcům. Každý si zde přijde na  své. Moderní 
prostřední, komfort, výborná gastronomie, relaxace 
ve SPA a jedinečné místo zaručují prožití nezapome-
nutelné dovolené.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/playa-de-las-americas/be-live-experience-la-nina/?TermID=1442543#popis-hotelu
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H10 COSTA ADEJE PALACE ****
Oblast: Costa Adeje

Cena od:  

23 200 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti22 km 400 m 

— 467 pokojů
— 4 restaurace
— 2 bary
— 3 bazény
— dětský bazén

Tento ikonický hotel se nachází na jihozápadním po-
břeží ostrova a je známý svými půvabnými zahrada-
mi, nádhernými bazény a Chill-Out terasami s půso-
bivým výhledem na moře. V nepřeberném množství 
aktivit si najdou své rodiny s dětmi, v Despacio SPA 
Centre se mohou nechat hýčkat zase dospělí.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/h10-costa-adeje-palace/?TermID=1454124#popis-hotelu
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ALLEGRO ISORA ****
Oblast: Puerto Santiago

Cena od:  

18 400 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti45 km 700 m 

— 312 pokojů
— 2 restaurace
— 2 bary
— 3 bazény
— dětský bazén

Pokud chcete zažít dovolenou v klidném prostředí, je 
tento hotel na západním pobřeží ostrova tou správ-
nou volbou. Velkolepá zahrada s  bazény o  rozloze 
více než 21  000 m², design kanárské architektury, 
aktivní zázemí pro děti nebo moderní U-Wellness, to 
vše přispívá k zajištění perfektní dovolené pro páry 
i rodiny.

Apartmán Superior s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-santiago/allegro-isora/?TermID=1446976#popis-hotelu
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BE LIVE EXPERIENCE PLAYA  
LA ARENA ****
Oblast: Puerto Santiago

Cena od:  

22 800 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti46 km 50 m 

— 432 pokojů
— 2 restaurace
— 5 barů
— 2 bazény
—  dětský bazén  

s tobogánem

Hotel postavený na  západním pobřeží je ideálním 
místem pro rodinnou i aktivní dovolenou. Na děti zde 
čeká tobogán a  spoustu zábavy, dospělí si mohou 
užít relaxaci v oddělené zóně jen pro dospělé. Kom-
plex se nachází u tmavé pláže Playa de la Arena, která 
je považována za jednu z nejkrásnějších na celém os-
trově a pyšní se tzv. „modrou vlajkou Evropské unie“.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-santiago/be-live-experience-playa-la-arena/?TermID=1404323#popis-hotelu
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SANDOS SAN BLAS NATUR RESORT  
& GOLF *****
Oblast: Golf del Sur 

Cena od:  

25 800 Kč / all inclusive8 km 5 km 

— 331 pokojů
— 2 restaurace
— 4 bary
— 6 bazénů
— dětský bazén
— dětské brouzdaliště 
— SPA & Wellness

Hotel postavený v souladu s okolní krajinou se nachá-
zí v jižní části ostrova na naprosto jedinečném místě 
přírodní rezervace San Blas, poblíž golfového hřiště 
Golf del Sur. Hotelový komplex nabízí nejen zábavu, 
stylové bazény, relaxační turecké lázně ale i úchvatné 
výhledy na  oceán ze všech svých teras. Zároveň je 
ideálním místem pro páry na romantickém útěku.

Dvoulůžkový pokoj Deluxe

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/golf-del-sur/sandos-san-blas-natur-resort-%26-golf/?TermID=1437417#popis-hotelu
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IBEROSTAR ANTHELIA *****
Oblast: Costa Adeje

Cena od:  

35 600 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti21 km 50 m 

— 365 pokojů
— 4 restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
— 3 dětské bazény
—  SPA Sensations 

Iberostar

Luxusní hotel situovaný přímo na jižním pobřeží ostrova 
navozuje pocit relaxace na vrcholu Olympu. Díky svým 
perfektním službám, gastronomickým zážitkům, krás-
nému prostředí nebo i nabídce lázeňských služeb inspi-
rovanými orientálními léčebnými metodami, uspokojí 
i náročnější klientelu. Ti nejmenší hosté se mohou těšit 
na rozmanitou zábavu a pirátskou loď!

Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/iberostar-anthelia/?TermID=1418275#popis-hotelu
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GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE 
RESORT & SPA *****
Oblast: Costa Adeje

Cena od:  

43 200 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti20 km 50 m 

— 357 pokojů
— 8 restaurací
— 9 barů
— 4 bazény
— dětský bazén
— SPA Bahía Wellness

Ráj existuje a je situovaný na jižním břehu Atlantického 
oceánu. Přírodní prostředí této idylické oázy upoutá im-
pozantním architektonickým stylem kanárské koloniální 
vily z 19. století kombinovaným s viktoriánskými a benát-
skými vlivy. Hostům umožňuje uniknout z  každodenní 
rutiny, užít si kvalitní servis s kuchyní na světové úrovni. 
Nekonečné západy slunce nebo výjimečný Bahía Wel-
lness již jen dokreslí dokonalou dovolenou.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/gran-hotel-bahia-del-duque-resort-and-spa/?TermID=1428256#popis-hotelu
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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
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Další informace o ostrově 
(klikněte zde)

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


www.canariatravel.cz


