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RIU DON MIGUEL ***
Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Playa del Inglés

Cena od:  

19 300 Kč / polopenze32 km 
1,5 km 

— 251 pokojů
— 2 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény

Hotel v jižní části ostrova je součástí největší turi-
stické zóny ostrova Gran Canaria. Tento příjemný 
hotel nabízí jen pár minut od centra Playa del Inglés 
všechny služby potřebné k odpočinku bez starostí 
a strávení příjemné dovolené. Hotel je vhodný pro 
LGBT komunitu.

Dvoulůžkový pokoj

hotelový bus 
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-del-ingles/riu-don-miguel/?TermID=1437097#popis-hotelu
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CORALLIUM BEACH BY LOPESAN 
HOTELS ***+

Cena od:  

17 100 Kč / snídaně25 km 20 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 písečnou 
pláž Playa de San Agustín a je ideální volbou pro ty, kte-
ří chtějí prožít příjemnou, ničím nerušenou dovolenou 
v souladu se zdravým životním stylem.

Pokoj Deluxe View

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: San Agustín
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/san-agustin/hotel-ifa-beach-hotel/?TermID=1445761#popis-hotelu
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DON GREGORY BY DUNAS ****

Cena od:  

23 700 Kč / polopenze26 km 

— 243 pokojů
— restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
— Wellness centrum

Na jižním pobřeží ostrova, kousek od pobřež-
ní promenády vedoucí až k rezervaci Dunas de 
Maspalomas, se nachází hotel určený jak párům, 
tak jednotlivcům. Každý si zde přijde na své. 
Moderní prostřední, komfort, výborná gastro-
nomie, relaxace ve wellness a jedinečné místo 
zaručují prožití nezapomenutelné dovolené.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: San Agustín

20 m 
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/san-agustin/dunas-don-gregory/?TermID=1449454#popis-hotelu
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CORALLIUM DUNAMAR BY LOPESAN 
HOTELS ****

Cena od:  

19 500 Kč / snídaně32 km 20 m 

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

centrum

Hotel se nachází v jižní části ostrova u známé pláže Playa 
del Inglés a tato výsadní poloha poskytuje výjimečný vý-
hled na kanárské pobřeží. Jeho tvar připomíná pyramidu, 
kterou obklopují krásné zahrady se sladkovodními bazé-
ny. Svým hostům pomáhá odpoutat se od každodenní 
rutiny a s koktejlem v ruce se naplno oddávat kouzlu 
okamžiku.

Pokoj Standard

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Playa del Inglés
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-del-ingles/ifa-dunamar-hotel/?TermID=1445220#popis-hotelu
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SUITE PRINCESS ****

Cena od:  

28 700 Kč / all inclusive58 km 

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

Hotel na jihozápadním pobřeží umožňuje aspoň na 
chvíli uniknout z monotónního, každodenního života 
a znovu doplnit energii. Je ideálním místem k prožití 
klidné dovolené. Přes den si hosté mohou odpočinout 
na pláži, vychutnat některou z masáží či sportovních 
aktivit a den ukončit romantickou večeří při svitu svíček 
a nezapomenutelném západu slunce.

Junior Suite Deluxe

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Taurito

20 m 
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/taurito/suite-princess/?TermID=1440143#popis-hotelu
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BE LIVE ADULTS ONLY TENERIFE ****

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, poblíž 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 ni-
čím nerušenou, klidnou dovolenou v hotelu určeném pouze 
pro dospělé. Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Puerto de la Cruz
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-de-la-cruz/be-live-adults-only-tenerife/?TermID=1411484#popis-hotelu
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SPRING ARONA GRAN HOTEL ****

Cena od:  

23 300 Kč / polopenze16 km 

— 391 pokojů
— restaurace
— bar
— 2 bazény
—  Spa-Thalasso Arona 

Gran

Na jihozápadním pobřeží, v klidné okrajové části leto-
viska, se nachází hotel, který disponuje vším potřeb-
ným k  prožití romantické dovolené. Nabízí širokou 
nabídku zábavy včetně nočních programů a vystou-
pení, sportovní vyžití a v neposlední řadě výbornou 
kuchyni. Díky poloze na pobřeží je vzduch prosycen 
vůní oceánu a  dolaďuje tak prázdninové okamžiky 
k dokonalosti. 

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Los Cristianos

1 km 
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/los-cristianos/sensimar-arona-gran-hotel/?TermID=1436526#popis-hotelu
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TIGOTAN LOVERS & FRIENDS  
PLAYA DE LAS AMÉRICAS ****

Cena od:  

21 600 Kč / polopenze20 km 800 m 

— 416 pokojů
— 2 restaurace
— 2 bary
— bazén
—  sluneční terasa  

Rooftop s druhým 
bazénen

— zóna pro nudisty
—  Wellness Center 

VITANOVA

Na jihu ostrova, v srdci známého letoviska, leží hotel, 
který by měl být dalším cílem pro ty, kteří hledají jak 
zábavu, tak i  odpočinek. K  relaxaci přímo vybízí slu-
neční terasa Rooftop na střeše hotelu s bazénem a ba-
rem s intimnější atmosférou. Zábavné a sportovní pro-
gramy, služby wellness centra nebo večery se sklenkou 
dobrého vína jistě vytvoří ideální dovolenou.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Playa de las Américas
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/playa-de-las-americas/tigotan-lovers-%26-friends-playa-de-las-americas/?TermID=1461698#popis-hotelu
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GUAYARMINA PRINCESS ****

Cena od:  

25 300 Kč / polopenze21 km 

— 506 pokojů
— 3 restaurace
— 6 barů
— 2 bazény
— služby Platinum
—  zóna Platinum (bazén 

infinity, lehátka “bali“)
— SPA Princess

Na jižním pobřeží ostrova, u pláže Playa de Faňa-
bé, se nachází hotel, který nese jméno domorodé 
kanárské princezny Guayarminy. Tento hotelový 
komplex je postaven v řecko-římském stylu s vel-
kými bílými sloupy. Svým hostům nabízí širokou 
nabídku služeb, tři úžasné bazény, výbornou 
gastronomii, možnost strávit romantický večer 
v páru nebo si užít zábavu s přáteli.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Costa Adeje

50 m 
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/guayarmina-princess/?TermID=1438864#popis-hotelu
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IBEROSTAR SÁBILA *****

Cena od:  

24 500 Kč / polopenze21 km 150 m 

— 470 pokojů
— restaurace
— bary
— 2 bazény
—  zóna Star Prestige  

s bazénem a Sky lounge
—  SPA Sensations centra

Luxusní hotel situovaný v  jižní části ostrova je 
stvořený k relaxaci a ke stimulaci smyslů. K rea-
lizování nezapomenutelných okamžiků napomá-
há zázemí hotelu s  bazény a  sluneční terasou, 
skvělá poloha poblíž moře, profesionální služby 
a v neposlední řadě nabídka služeb SPA Sensa-
tion. Na  hosty zde čekají vysněné chvíle, únik 
z každodenní rutiny a znovunalezení energie.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

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

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/costa-adeje/iberostar-sabila/?TermID=1456884#popis-hotelu
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H10 SENTIDO PLAYA ESMERALDA ****

Cena od:  

22 100 Kč / polopenze65 km 50 m 

— 333 pokojů 
— 2 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— služby Privilege
—  Despacio Spa Centre
—  Blue Team (sportovní 

animační program)

Na jihovýchodním pobřeží, v klidné části, se nachá-
zí hotel s přímým vstupem na pláž Playa Esmeral-
da, na kterou navazuje jedna z nejúžasnějších plá-
ží ostrova Fuerteventura, pláž Sotavento. Slunce, 
romantické procházky po písečné pláži, tyrkysová 
voda a bazény vybízející k znovu načerpání ztrace-
né energie a tolik potřebné relaxaci.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Costa Calma
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/costa-calma/h10-sentido-playa-esmeralda/?TermID=1451138#popis-hotelu
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SOL BEACH HOUSE AT MELIA 
FUERTEVENTURA ****

Cena od:  

25 600 Kč / polopenze68 km 20 m 

— 144 junior suitů
— restaurace
— bar
— 2 bazény
—  SPA v sousedním 

hotelu Melia 
Fuerteventura

Uniknout od shonu všedních dní, stresu a každodenní 
rutiny umožňuje moderní hotel nacházející se na úplné 
samotě, na překrásné pláži Sotavento. Je ideální volbou 
pro milovníky nerušené dovolené. Hosté si svůj pobyt 
mohou doladit relaxováním u bazénu či kocháním se 
krásnou mořskou lagunou, po které se prohání spousta 
windusrfařů a kiterů, jelikož zde mají pro tyto sporty 
výborné podmínky.

Junior suite

Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Playa Barca
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-barca/sol-beach-house/?TermID=1443092#popis-hotelu
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IBEROSTAR FUERTEVENTURA 
PALACE *****

Cena od:  

29 200 Kč / polopenze80 km 50 m 

— 437 pokojů
— 1 restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
— SPA Sensations 
— služby Privilege

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 nenapo-
dobitelný zážitek. Služby tohoto moderního hotelu jsou 
určeny 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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CLUB SIROCO ***

Cena od:  

15 300 Kč / snídaně16 km 250 m 

— 176 apartmánů
— restaurace
— 2 bary
— 2 bazény 
— Serenity Area

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 oblo-
hou a tyrkysovou vodou vytváří ideální místo pro 
klidnou a ničím nerušenou dovolenou. Apartmán – 1 ložnice Premium

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Costa Teguise
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/club-siroco-serenity/?TermID=1440633#popis-hotelu


17

BARCELÓ TEGUISE BEACH ****

Cena od:  

22 300 Kč / polopenze15 km 50 m 

— 305 pokojů 
— 2 restaurace
— 3 bary
— bazén 
— Wellness centrum

Na  východním pobřeží se nachází hotel postavený 
s avantgardním designem bílo – zelené místní archi-
tektury. Nádherné místo přímo u  pláže v  kombina-
ci s  komfortním ubytováním, výbornou gastronomií 
a  prostorem pro dokonalou relaxaci nabízí hostům 
jedinečný a nenapodobitelný zážitek. Deluxe room

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Costa Teguise
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/barcelo-tequise-beach/?TermID=1452164#popis-hotelu
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MELIÁ SALINAS *****

Cena od:  

21 700 Kč / snídaně18 km 20 m 

— 277 pokojů 
— 3 restaurace
— 2 bary
— bazén
— zóna The Level
— Wellness centrum

Na východním pobřeží ostrova, mezi plážemi Las Cu-
charas a Los Charcos, leží hotel vhodný pro páry či 
přátele. Jeho ideální poloha vybízí k procházce po 
známé písčité pláži, potápění ve vodách oceánu nebo 
pouze k pozorování dění v poklidném městečku. Zá-
roveň svým hostům nabízí výborné služby a skvělou, 
nejen kanárskou gastronomii.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Costa Teguise
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/melia-salinas/?TermID=1441357#popis-hotelu
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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


