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Sledujte nás na: 

GRAN CANARIA FUERTEVENTURA

LANZAROTE
TENERIFE

vzdálenost hotelu od letiště

vzdálenost hotelu od pláže

hotel je vhodný pro rodiny s dětmi

hotel pouze pro dospělé



3

SEASIDE PALM BEACH *****
Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Maspalomas

Cena od:  

28 600 Kč / snídaně 
Speciální nabídka pro děti38 km 100 m 

— 328 pokojů
— 3 restaurace
— 2 bary
—  bazén pro dospělé
—  bazén se slanou 

vodou vyhřívaný 
na 30 °C 

—  dětský bazén se 
skluzavkou

— Wellness & SPA

Luxusní hotelový resort zařízený v moderním retro stylu 
se nachází přímo v srdci přírodní rezervace písečných 
dun Dunas de Maspalomas. Disponuje nádhernou pal-
movou zahradou, kde ty nejmenší potěší dětský bazén 
se skluzavkou, hosté starší 18 let pak jistě ocení oblíbené 
podvodní masáže ve venkovním bazénu se slanou vo-
dou, celoročně vyhřívaného na 30°C. Milovníkům golfu 
hotel poskytuje slevu na všechna golfová hřiště ostrova.

Dvoulůžkový pokoj Standard
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/maspalomas/seaside-palm-beach/?TermID=1438082#popis-hotelu
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RIU PALACE OASIS *****

Cena od:  

26 200 Kč / polopenze37 km 20 m 

— 415 pokojů
— 3 restaurace
— 3 bary
— bazén pro dospělé
— dětský bazén 
— RiuLand kids‘ club
—  SPA & Wellness 

centrum

V tomto luxusním resortu, který v roce 2018 prošel 
celkovou rekonstrukcí, na vás bude čekat zcela nové 
moderní vybavení. Nádherná hotelová zahrada plná 
jezírek s palmami zajišťuje přímý vstup nejen na pů-
vabnou pláž s bílým pískem, ale i do přírodní rezerva-
ce písečných dun Dunas de Maspalomas. Prvotřídní 
hotelové Wellnes & SPA centrum nabízí parní lázeň či 
ledovou fontánu.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Maspalomas
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/maspalomas/riu-palace-oasis/?TermID=1450406#popis-hotelu
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LOPESAN BAOBAB RESORT *****
Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Meloneras

Cena od:  

22 600 Kč / snídaně37 km 500 m 

— 677 pokojů
—  exkluzivních služby 

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

„Panchiworld“
—  golfová hřiště Lopesan 

Meloneras Golf a 
Maspalomas Golf

Hotel se nachází v  jižní části ostrova u známých 
písečných dun Dunas de Maspalomas. Design 
tohoto členitého rodinného resortu je inspirován 
africkou krajinou i kulturou. Hosté se tak díky di-
voké přírodě s vodopády, barevnosti budov a gas-
tronomii ocitají v srdci afrického kontinentu, což 
ve spojení s nabízenými službami vytváří podmín-
ky k nezapomenutelné dovolené.

Pokoj Standard
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/meloneras/lopesan-baobab-resort/?TermID=1446585#popis-hotelu
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LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT  
& THALASSO *****

Cena od:  

23 500 Kč / polopenze37 km 300 m 

— 561 pokojů
—  exkluzivních služby 

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

Villa del Conde 
—  golfová hřiště Lopesan 

Meloneras Golf a 
Maspalomas Golf

V hotelu, který se nachází v jižní části ostrova, jdou 
ruku v ruce luxus, vytříbenost a klid. Je jedním z ho-
telů, kde se při výstavbě nejvíce uplatnil styl kanár-
ské architektury, byl vystaven podle kostela v jedné 
z původních kanárských vesniček. Díky svým per-
fektním službám, kulinářským zážitkům, modernímu 
zařízení nebo i nabídce thalassoterapeutického cen-
tra uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších klientů.

Pokoj Deluxe View

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Meloneras
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/meloneras/lopesan-villa-del-conde-resort-thalasso/?TermID=1446372#popis-hotelu
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H10 PLAYA MELONERAS PALACE *****
Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Meloneras

Cena od:  

24 700 Kč / polopenze37 km 100 m 

— 374 pokojů
— 3 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény pro dospělé
— dětský bazén 
— služby Privilege
—  Blue Team (sportovní 

programy)
— Despacio SPA Centre
—  golfové hřiště Golf 

Meloneras

Tento luxusní třípatrový hotel se nachází v klidné 
části na jihu ostrova, přímo u golfového hřiště Golf 
Meloneras. Hotel disponuje prvotřídním Despacio 
SPA Centrem, kde si odpočinete v tureckých láz-
ních či v jacuzzi. Děti uvítají dětský bazén a dětský 
klub Daisy. Na menší oblázkovou pláž se dostanete 
přímo z hotelové zahrady, na písečné duny a pláž 
v Maspalomas pak desetiminutovou procházkou. 

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/meloneras/h10-playa-meloneras-palace/?TermID=1457197#popis-hotelu
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GF VICTORIA *****

Cena od:  

35 900 Kč / snídaně20 km 500 m 

— 242 suite 
— 3 restaurace
— 4 bary
— 5 bazénů
— surfovací vlna
—  vodní park (atrakce, 

tobogány)
— Air Bio Spa

Pohádka, zábava, relax a  luxus. To a  ještě více je 
synonymem pro moderní hotel situovaný na jižním 
pobřeží ostrova. Díky svým perfektním službám, 
kulinářským zážitkům, modernímu zařízení nebo 
i nabídce Air Bio Spa uspokojí potřeby i těch nejná-
ročnějších klientů.  Vychutnávejte si nádherné klima 
ostrova Tenerife všemi smysly! Pár temp ve visutém 
proskleném bazénu na  střeše hotelu bude už jen 
třešničkou na dortu.

Senior suite

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Costa Adeje
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/gf-victoria/?TermID=1411553#popis-hotelu
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GRAN TACANDE WELLNESS & RELAX 
COSTA ADEJE *****
Ostrov: Tenerife 
Oblast: Costa Adeje

Cena od:  

35 200 Kč / snídaně20 km 100 m 

— 250 pokojů
— 2 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény 
— dětský bazén
—  relaxační zóna San 

Sebastián Exclusive 
Plaza s Raw barem

— Vitanova SPA
—  Golfové hřište  

v okolí

Tento luxusní hotel ve stylu původní kanárské architek-
tury, leží na jižním pobřeží u nádherné pláže se světlým 
pískem Playa del Duque. Elegance v každém detailu 
– to nejlépe vystihuje tento příjemný hotel, který svým 
hostům nabízí vše potřebné k nezapomenutelné do-
volené. V zahradě se nachází sluneční terasy s bazény, 
které lákají ke snění a relaxaci. Krásné západy slunce 
lze vychutnávat s lahodným drinkem z Azotea baru.

Dvoulůžkový pokoj
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/gran-tacande-welllness-%26-relax-costa-adeje/?TermID=1461564#popis-hotelu
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GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE 
RESORT & SPA *****

Cena od:  

34 900 Kč / snídaně 
Speciální nabídka pro děti20 km 20 m 

— 357 pokojů
— 8 restaurací
— 9 barů
— 4 bazény
— dětský bazén
— SPA BAhía Wellnes 

Ráj existuje a je situovaný na jižním břehu Atlantické-
ho oceánu. Přírodní prostředí této idylické oázy upoutá 
impozantním architektonickým stylem kanárské kolo-
niální vily z 19. století kombinovaným s viktoriánskými 
a benátskými vlivy. Hostům umožňuje uniknout z kaž-
dodenní rutiny, užít si kvalitní servis s kuchyní na svě-
tové úrovni. Nekonečné západy slunce nebo výjimečný 
Bahía Wellness již jen dokreslí dokonalou dovolenou.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Costa Adeje
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/gran-hotel-bahia-del-duque-resort-and-spa/?TermID=1460763#popis-hotelu
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ROYAL HIDEAWAY CORALES BEACH *****
Ostrov: Tenerife 
Oblast: Costa Adeje

Cena od:  

41 400 Kč / snídaně

— 121 pokojů
— restaurace
—  Maresía 

Gastronomic Space
— 3 bary
— 3 bazény 
— Wellness Corales
—  golfová hřiště Golf 

Costa Adeje

Dechberoucí hotel inspirovaný oceánem je rájem pro 
všechny milovníky špičkové gastronomie a golfu. Nachází 
se na jihu ostrova, přímo u vyhlášeného golfového hřiš-
tě Costa AdejeHotel disponuje cukrárnou a několika vy-
hlášenými restauracemi, přičemž jednu z nich, restauraci 
Maresía Gastronomic Space, vede uznávaný kanárský šéf-
kuchař Juan Carlos Padrón. V rozlehlé tropické zahradě si 
hosté mohou vybrat jeden ze tří bazénů se slanou vodou 
či využít služeb Wellness centra Corales.

Junior suite s panoramatickým  
výhledem na moře

25 km 200 m 
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/royal-hideaway-corales-beach/?TermID=1467269#popis-hotelu
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HARD ROCK TENERIFE *****

Cena od:  

25 900 Kč / snídaně30 km 20 m 

— 883 pokojů
— 6 restaurací
— 7 barů
— 3 bazény 
—  dětský bazén se 

skluzavkami
—  dětské kluby Lullaby, 

Hard Rock Roxity, 
Teen Spirit

— Beach club
— Rock SPA
— Rock Shop

Tento excelentní hotel se nachází na jihozápadním 
pobřeží a plní požadavky i těm nejnáročnějším kli-
entům. Svým hostů nabízí vše co je třeba k dokonalé 
dovolené – stylové pokoje, úžasné bazény s famóz-
ní atmosférou, několik restaurací, wellness centrum 
Rock SPA a v neposlední řadě výborné profesionál-
ní služby. Nechte se hýčkat a užijte si dny jako roc-
ková hvězda! Zde se nudit opravdu nebudete.

Deluxe Gold

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Playa Paraiso
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/playa-paraiso/hard-rock-tenerife/?TermID=1432002#popis-hotelu
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA *****
Ostrov: Tenerife 
Oblast: Guía de Isora

Cena od:  

35 300 Kč / snídaně 
Speciální nabídka pro děti32 km 300 m 

— 469 pokojů
— 9 restaurací
— 4 bary
— 7 bazénů
— dětské brouzdaliště
—  dětský klub Ritz Kids
—  centrum Wellness  

& SPA
—  golfového hřiště 

Abama Golf Club 
s golfovou akademií

Design tohoto přepychového resortu, nacházejícího se 
v klidné části letoviska Guía de Isora, je inspirován maur-
skou kulturou. Hotelové pokoje jsou rozmístěny v kaská-
dovitých budovách či je možné ubytovat se v samostat-
ných privátních vilkách. Resort je ideálním místem pro 
ty, kteří chtějí strávit luxusní dovolenou, navíc v resortu 
získávající každoročně významná mezinárodní a světová 
ocenění (Best Luxury Resort SPA, michelinské hvězdy).

Dvoulůžkový pokoj Deluxe
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/guia-de-isora/abama/?TermID=1430752#popis-hotelu
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA *****

Cena od:  

23 600 Kč / snídaně45 km 200 m 

— 579 pokojů
— 8 restaurací
— 7 barů
— 2 bazény
—  největší bazén  

v Evropě s mořskou 
vodou

— dětský bazén
—  SPA by CLARINS  

(2 000 m2)

Hotel se nachází na pobřeží v jihozápadní části os-
trova. Komplex byl navržen tak, aby kopíroval obrys 
pobřeží, a  celý komplex je koncipován jako vilová 
zástavba. V  překrásné zahradě se slunečními te-
rasami se pyšní bazénem Infinity – což je největ-
ší bazén v Evropě s mořskou vodou a s vizuálním 
efektem rozprostírající se hladiny do  nekonečna. 
Architektura a respekt k životnímu prostředí se spo-
jily a vytvořily snové místo k prožití dokonalé kanár-
ské dovolené. 

Deluxe Room

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Alcalá
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/alcala/gran-melia-palacio-de-isora/?TermID=1462356#popis-hotelu
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LA MARQUESINA HOTEL BOUTIQUE ****
Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Corralejo

Cena od:  

25 900 Kč / snídaně40 km 10 m 

— 18 pokojů
— restaurace
— bar
— kavárna
—  bazén s výhledem 

na oceán

Tento butikový hotel  se nachází  v  severní části ostro-
va, v srdci letoviska. Hotel má přímý vstup na menší pláž 
se světlým pískem, lemovanou stylovými restauracemi 
a  bary. Na  klienty zde čeká moderní  ubytování  nebo 
relax u bazénu na střeše hotelu s výhledy na křišťálově 
čisté vody v Atlantiku a ostrůvek Lobos. Vychutnejte si  
procházky městem nebo navštivte nedaleký národní park 
Dunas de Corralejo – písečným  dunám, které se zde vy-
tvořily díky neustále vanoucím větrům z Africké Sahary.

Dvoulůžkový pokoj
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/corralejo/rk-la-marquesina-hotel-boutique/?TermID=1470829#popis-hotelu
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GRAN HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL *****

Cena od:  

36 100 Kč / snídaně40 km 10 m 

— 242 pokojů
— 5 restaurací
— bary
— 2 bazény
—  Relaxační zóna 

Coco Bahía Chill 
Out

—  SPA Bahía Vital

Honosný hotel je situován na severním pobřeží, poblíž vyhlá-
šených písečných dun Dunas de Coralejo. Je obklopen tro-
pickou zahradou plnou zeleně a nachází se přímo na dlouhé 
pláži s jemným bílým pískem. Na své si zde tak přijdou nejen 
ti, kteří si chtějí užít odpočinek u oceánu, ale i tací, které by 
lákali vodní sporty jako surf a kite. Tento pětihvězdičkový re-
sort je tedy vhodný pro každého, kdo hledá špičkovou gas-
tronomii či luxus spojený s aktivní dovolenou nebo s odpo-
činkem.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Corralejo
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/corralejo/gran-hotel-atlantis-bahia-real/?TermID=1460634#popis-hotelu
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SHERATON FUERTEVENTURA BEACH, 
GOLF & SPA RESORT *****
Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Caleta de Fuste

Cena od:  

22 100 Kč / snídaně 
Speciální nabídka pro děti9 km 50 m 

Tento hotel se nachází na východním pobřeží a odráží se 
v něm krása a luxus. Architektura a respekt k životnímu 
prostředí se spojily a vytvořili snové místo k prožití do-
konalé kanárské dovolené. Díky poloze u pláže s jemným 
světlým pískem je vzduch prosycen atmosférou oceánu 
a dolaďuje tak prázdninové okamžiky k dokonalosti.

Pokoj Deluxe

— 266 pokojů
— 3 restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
— dětské brouzdaliště
—  Hesperides 

Thalasso & SPA
—  golfové hřiště 

Fuerteventura Golf 
Club
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/sheraton-fuerteventura-beach/?TermID=1443060#popis-hotelu
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IBEROSTAR FUERTEVENTURA 
PALACE *****

Cena od:  

29 200 Kč / polopenze80 km 50 m 

— 437 pokojů
— restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
— SPA Sensations

Na jižním pobřeží se nachází hotel, který je připraven spl-
nit požadavky i  těch nejnáročnějších klientů. Nádherné 
místo přímo u světlé pláže Playa de Jandía v kombinaci 
s  komfortním ubytováním, gastronomií a  prostorem pro 
dokonalou relaxaci nabízí hostům jedinečný a nenapodo-
bitelný zážitek. Služby tohoto moderního hotelu jsou ur-
čeny pouze pro dospělé.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Playa de Matoral
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-de-matoral/iberostar-fuerteventura-palace-1/?TermID=1453716#popis-hotelu
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LAVA BEACH *****

Cena od:  

26 900 Kč / snídaně5 km 50 m 

— 154 pokojů 
— restaurace
— 2 bary
— bazén 
— dětský bazén
— SPA

Elegantní hotel  se nachází na jihovýchodním pobřeží, 
poblíž přírodní pláže Los Pocillos s jemným hnědým pís-
kem. Svým hostům nabízí vše k prožití luxusní dovolené 
– výsadní místo na krásné pláži, moderní  ubytování, gas-
tronomické zážitky i služby SPA centra. Je ideální volbou 
pro ty, kteří chtějí prožít příjemné, ničím nerušené chvíle 
v souladu se zdravým životním stylem.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Puerto del Carmen
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E

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/puerto-del-carmen/lava-beach/?TermID=1460529#popis-hotelu
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THE HOTEL VOLCAN LANZAROTE *****

Cena od:  

22 100 Kč / polopenze 
Speciální nabídka pro děti40 km 1,5 km 

— 251 pokojů 
— 5 restaurací
— 3 bary
— 3 bazény
— dětský bazén
—  Club Volcán  

pro dospělé
—  SPA centrum

Ostrovní architektura a sopečná krajina byla inspirací ho-
telovému komplexu, který leží na jižním pobřeží ostrova. 
Svým hostům nabízí širokou škálu zábavy, sportovních 
aktivit, ale také prostor pro relaxaci a profesionální služ-
by. Procházky po pobřežní promenádě nebo do blízkého 
přístavu Marina Rubicón jistě zpříjemní už i tak dokonalé 
chvíle na tomto typickém lanzarotském místě. Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Playa Blanca
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E

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/playa-blanca/the-hotel-volcan-lanzarote/?TermID=1441358#popis-hotelu
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL 
RESORT *****

Cena od:  

23 900 Kč / snídaně 
Speciální nabídka pro děti40 km 250 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 při-
praven splnit požadavky i těch nejnáročnějších klientů. 
Díky svým výborným službám, kulinářským zážitkům 
a nádhernému prostředí umožní odpoutat se od reality 
a na okamžik se ocitnout v pohádce. Celkovou relaxaci 
doplní už jen návštěva Thalasso centra s vnitřním ba-
zénem s mořskou vodou. Na děti čeká zábava a  svět 
fantazie v parku Kikolend.

Junior suite s výhledem na moře

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Playa Blanca
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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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ALONDRAS VILLAS & SUITES *****

Cena od:  

33 800 Kč / snídaně10 km 1,5 km 

—  10 luxusních vil 
s bazénem

—  restaurace
—  relaxační zóna
—  SPA Hamman

Komplex 40 půvabných vilek je ideální místo pro všechny, 
kteří si chtějí dopřát luxusní dovolenou v soukromí. Nachá-
zí v jihovýchodní části, v největším turistickém letovisku 
ostrova Puerto del Carmen. Honosné vilky disponují vlastní 
terasou s privátním bazénem a lehátky, případně je mož-
né zajistit venkovní gril. Milovníci Wellness jistě ocení SPA 
centrum, nabízející mimo jiné, vyhlášené vinné terapie.

Vila

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Puerto del Carmen
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/obdobi/kanarske-ostrovy/lanzarote/puerto-del-carmen/alondras-villas-suites/#popis-hotelu


23

La Palma

Kanárské ostrovy

El Hierro
La Gomera

Gran Canaria

Tenerife

Fuerteventura

Lanzarote

Informace o ostrovech  
(klikněte na daný ostrov)

https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/gran-canaria/
https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/el-hierro/
https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/fuerteventura/
https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/lanzarote/
https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/la-palma/
https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/tenerife/
https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/la-gomera/


www.canariatravel.cz


