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HD PARQUE CRISTÓBAL  
GRAN CANARIA ***
Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Playa del Inglés

Cena od:  

24 900 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč32 km 

2 km 
hotelový bus 

— 233 bungalovů
—  bungalov – 2 ložnice  

(5 dospělých osob)
— 2 restaurace
— bar
— 2 bazény pro dospělé
— 2 bazény pro děti
—  Splash Park s tobogány 

a skluzavkami

Komplex postavený ve stylu malé vesnice je jedním 
z nejlepších míst ke strávení rodinné dovolené. Na-
chází se v jižní části ostrova, v srdci Playa del Inglés. 
Pro děti je tu připraveno spousta atrakcí – sklu-
zavky, Splash park, Play Station a dětské animační 
programy. Děti se zde budou skvěle bavit a dospělí 
se mohu nechat hýčkat ve wellness centru.

Kid Suite
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/playa-del-ingles/hd-parque-cristobal-gran-canaria/?TermID=1435729#popis-hotelu
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PARADISE LAGO TAURITO ***

Cena od:  

22 100 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč58 km 150 m 

— 260 pokojů
—  rodinné pokoje (2 dospělé 

osoby a 3 děti)
— restaurace
— bazén pro dospělé
— brouzdaliště pro děti
— areál Lago Oasis

Hotel umístěný na jihozápadním pobřeží je ide-
álním místem pro rodinnou dovolenou. Nachází 
se v zátoce Taurito, jen několik metrů od pláže. 
Svým hostům poskytuje ideální zázemí pro ak-
tivní dovolenou i relaxaci. Před hotelem je vodní 
park Lago Oasis se vzájemně propojenými ba-
zény se slanou vodou, který ocení nejen děti, 
ale i dospělí.

Rodinný pokoj

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

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/taurito/paradise-lago-taurito/?TermID=1412349#popis-hotelu
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SUITES & VILLAS BY DUNAS ****

Cena od:  

23 200 Kč / polopenze 
Možnost all inclusive  
Dětská cena již od 1 500 Kč35 km 

— 200 suite a 66 vilek
—  senior suite (5 dospělých 

osob a 1 dítě)
— restaurace
— 4 bazény pro dospělé
— 3 bazény pro děti

Hotelový komplex na jihu ostrova nabízí ubyto-
vání v malých domcích rodinného typu, rozmís-
těných v subtropické zahradě. Mezi palmami se 
nachází bazény pro dospělé a pro děti. Krásné 
místo, skvělá kuchyně, vstřícný personál a pro-
fesionální služby jsou zárukou dovolené, na kte-
rou se nezapomíná.

Suite

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Maspalomas

1,2 km 
hotelový bus 
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/maspalomas/dunas-suites-villas-resort/?TermID=1419094#popis-hotelu
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TAURITO PRINCESS ****

Cena od:  

24 700 Kč / all inclusive58 km 20 m 

— 404 pokojů
—  rodinné pokoje  

(2 dospělé osoby a 2 děti)
— restaurace
— 4 bary
—  bazén pro dospělé
—  dětský bazén se skluzavkou
—  poblíž vodní areál Lago 

Oasis

Hotel se nachází na  jihozápadním pobře-
ží ostrova a  je ideální volbou pro rodinnou 
dovolenou. Svým hostům nabízí odpočinek 
v  palmové zahradě s  výhledem na  oceán 
a přístav Puerto de Mogán, výborné gastro-
nomické služby i sportovní vyžití, těm men-
ším rozmanitou zábavu a skluzavku ve for-
mě „gigantického“ draka.

Standardní pokoj

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

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/gran-canaria/taurito/taurito-princess/?TermID=1439984#popis-hotelu
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LOPESAN BAOBAB RESORT *****

Cena od:  

22 600 Kč / snídaně37 km 500 m 

— 677 pokojů
—  rodinné pokoje  

(4 dospělé osoby  
a 1 dítě)

—  exkluzivních služby UNIQUE
—  4 restaurace
—  5 barů
—  8 bazénů
—  dětský bazén
—  dětské zóna „Panchiworld“

Hotel se nachází v jižní části ostrova u známých 
písečných dun Dunas de Maspalomas. Design 
tohoto členitého rodinného resortu je inspiro-
ván africkou krajinou i kulturou. Hosté se tak díky 
divoké přírodě s  vodopády, barevnosti budov 
a gastronomii ocitají v srdci afrického kontinen-
tu, což ve spojení s nabízenými službami vytváří 
podmínky k nezapomenutelné dovolené.

Rodinný pokoj

Ostrov: Gran Canaria 
Oblast: Meloneras
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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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GALA ****

Cena od:  

20 600 Kč / polopenze 
Možnost all inclusive  
Dětská cena již od 1 500 Kč19 km 300 m 

— 308 pokojů
—  rodinné pokoje  

(2 dospělé osoby  
a 2 děti)

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

se skluzavkami

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

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/gala/?TermID=1448286#popis-hotelu
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ALLEGRO ISORA ****

Cena od:  

18 400 Kč / polopenze 
Možnost all inclusive  
Dětská cena již od 1 500 Kč45 km 700 m 

—  312 apartmánů 
(2 dospělé osoby 
a 2 děti)

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

se skluzavkou
—  dětský klub 

Barcy club

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, ak-
tivní zázemí pro děti, fantastický dětský klub nebo 
moderní U-Wellness, to vše přispívá k zajištění per-
fektní dovolené pro rodiny s dětmi.

Apartmán s výhledem na moře

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Puerto Santiago
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-santiago/allegro-isora/?TermID=1411472#popis-hotelu
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BE LIVE EXPERIENCE PLAYA  
LA ARENA ****

Cena od:  

22 600 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč46 km 50 m 

— 430 pokojů 
—  rodinné pokoje  

(2 dospělé osoby a 2 děti)
— 2 restaurace 
— 2 bary 
— 3 bazény 
—  dětský bazén s velkým 

tobogánem
— dětské brouzdaliště

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

Rodinný pokoj

Ostrov: Tenerife 
Oblast: Puerto Santiago
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/tenerife/puerto-santiago/be-live-experience-playa-la-arena/?TermID=1404361#popis-hotelu
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IBEROSTAR ANTHELIA *****

Cena od:  

29 300 Kč / snídaně 
Možnost all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč21 km 50 m 

—  365 pokojů
—  propojené pokoje  

(4 dospělé osoby  
a 2 děti)

—  4 restaurace
—  3 bary
—  3 bazény
—  3 dětské bazény

Luxusní hotel situovaný přímo na jižním pobřeží os-
trova navozuje pocit relaxace na vrcholu Olympu. 
Díky svým perfektním službám, gastronomickým 
zážitkům, krásnému prostředí nebo i nabídce služeb 
SPA Sensations Iberostar inspirovanými orientálními 
léčebnými metodami, uspokojí i náročnější klientelu. 
Ti nejmenší hosté se mohou těšit na rozmanitou zá-
bavu a pirátskou loď!

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/iberostar-anthelia/?TermID=1457605#popis-hotelu
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GF VICTORIA *****

Cena od:  

28 900 Kč / snídaně20 km 500 m 

—  242 suite (3 dospělé 
osoby a 1 dítě)

— 3 restaurace
— 4 bary
— 5 bazénů 
— dětské bazény
— surfovací vlna
—  vodní park  

(atrakce, tobogány)
— lanová dráha 
—  několik dětských klubů

Pohádka, sen, zábava, relax a  luxus. To a  ještě 
více je synonymem pro moderní hotel situovaný 
na jižním pobřeží ostrova. Na malé hosty zde čeká 
spousta zábavy – vodní park plný skluzavek a pro-
lézaček, lanová dráha s lezeckou stěnou a dětské 
kluby. Větší děti a dospělí mohou zkusit surfovací 
vlnu nebo si zazávodit na  simulátoru Formule 1. 
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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HARD ROCK TENERIFE *****

Cena od:  

25 900 Kč / snídaně
Dětská cena již od 1 500 Kč30 km 20 m 

— 883 pokojů
—  Studio Suite Silver  

(2 dospělé osoby a 2 děti) 
— 6 restaurací
— 7 barů
— 3 bazény 
— dětský bazén
—  dětské kluby Lullaby, Hard  

Rock Roxity, Teen Spirit

Tento excelentní hotel se nachází na jihozápad-
ním pobřeží a plní požadavky i těm nejnáročněj-
ším klientům. Děti zde zažijí nezapomenutelná 
dobrodružství. Každý den mohou být někým 
jiným – populárním zpěvákem, uznávaným DJ-
-em nebo slavnou tanečnicí. Luxusní ubytová-
ní, skvělá kuchyně, profesionální služby a relax 
u bazénu či v Rock Spa způsobují, že se zde ka-
ždý cítí jako rocková hvězda na světovém turné.

Dvoulůžkový pokoj 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=1432001#popis-hotelu
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BARCELÓ FUERTEVENTURA  
THALASSO & SPA ****

Cena od:  

22 300 Kč / polopenze 
Možnost all inclusive8 km 50 m 

— 462 pokojů
—  dvoulůžkové pokoje  

(2 dospělé osoba + 2 děti) 
— 2 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
— dětský bazén
— Thalasso centrum
—  Barcy Club - dětský klub, 

hřište, splash park, dílničky

Kvalita, zábava a relaxace se pojí s hotelem na 
východním pobřeží u pláže Playa de Fuste. Klid-
ná zátoka ovlivňuje i prostředí hotelu, jehož pro-
fesionální služby umožňují hostům cítit se zde 
velmi komfortně a alespoň na pár dní se odpou-
tat od každodenní rutiny. Jedinečné thalasso-
terapeutické centrum U – SPA nabízí nejnovější 
ošetření péče o tělo i duši.

Dvoulůžkový pokoj

Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Caleta de Fuste
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/barcelo-fuerteventura-thalasso-spa/?TermID=1453262#popis-hotelu
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BARCELÓ CASTILLO BEACH RESORT ****

Cena od:  

22 300 Kč / polopenze
Možnost all inclusive8 km 20 m 

—   382 studií a bugalovů bungalov 
Superior – 2 ložnice (4 dospělé 
osoby a 1 dítě) 

— 2 restaurace
— 5 barů
— 3 bazény
— dětské bazény
—  Barcy land – prolézačky, tobogány, 

vodní atrakce, dílničky pro děti, 
dětský klub

—  U-SPA

Tento hotel leží jen pár kroků od krás-
né pláže. Komplex navržený v kanár-
ském venkovním stylu je situovaný 
na  východním pobřeží ostrova. Je 
vhodnou volbou pro všechny – rodiny, 
páry, ale i partu přátel. Malí hosté se 
určitě nebudu nudit a skvěle se poba-
ví v Barcy clubu, v místě, kde se mo-
hou stát pirátem či princeznou.

Bungalov Superior

Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Caleta de Fuste
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/barcelo-castillo-beach-resort/?TermID=1450927#popis-hotelu
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Cena od:  

24 900 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč64 km 50 m 

— 354 pokojů
— 1 restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
—  dětský bazén se 

skluzavkami
— SPA Despacio

Na  jihovýchodním pobřeží, v  klidnější části leto-
viska se nachází hotel s přímým vstupem na jed-
nu z nejúžasnějších pláží ostrova – pláž Sotavento. 
Hotel je známý svými bazény a svěžími zahradami 
vybízejícími k znovu načerpání ztracené energie. 
Pirátská loď s  tobogány čeká na nejmenší hosty 
a  dospělí se mohou nechat hýčkat v  Despacio 
SPA Centre.

Dvoulůžkový pokoj

H10 TINDAYA ****
Ostrov: Fuerteventura 
Oblast: Costa Calma
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Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/costa-calma/h10-tindaya/?TermID=1452528#popis-hotelu
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TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA ****

Cena od:  

22 600 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč79 km 100 m 

—   634 pokojů 
—   rodinné pokoje  

(2 dospělé osoby a 2 děti)
— 4 restaurace
— 3 bary
— 4 bazény
—  bazén s oddělenou částí 

pro děti

Hotel na jižním pobřeží v klidné části letoviska 
je perfektním místem pro rodiny s dětmi. Krás-
ná dlouhá pláž s průzračnou vodou přímo pod 
hotelem zve k relaxačním procházkám nebo jen 
k lenošení na písku. Bohatý animační a sportov-
ní program potěší příznivce aktivní dovolené. 
Na děti zde čeká dětský bazén a spousta zába-
vy díky animačním programům.

Dvoulůžkový pokoj

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

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-butihondo/tui-magic-life-fuerteventura/?TermID=1443068#popis-hotelu
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Cena od:  

24 700 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč80 km 100 m 

— 206 pokojů
—  suite (3 dospělé 

osoby a 2 děti)
— 1 restaurace
— 3 bary
— 4 bazény
—  dětský bazén se 

skluzavkami

Místem ideálním k odpočinku je hotel nacházející 
se na  jižním pobřeží ostrova. Nabízí strávení ne-
zapomenutelných chvil plných relaxace u bazénu 
s romantickými výhledy na moře doplněné o ka-
nárské kulinářské umění. Pro děti je připraveno 
nepřeberné množství aktivit a zábavy, které hotel 
zajišťuje. 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS PARK ****
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-playa-gaviotas/?TermID=1453359#popis-hotelu
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HD BEACH RESORT ****

Cena od:  

22 700 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč15 km 50 m 

—   177 pokojů 
—  Suite (3 dospělé 

osoby a 1 dítě)
— 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 dovo-
lené. 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 po-
době Splash parku se skluzavkami, dětského hřiště nebo 
minidiskotéky. Kousek od komplexu je další zábava pro 
všechny – Aqua Park Costa Teguise!

Junior Suite

Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Costa Teguise
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E

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/hd-beach-resort/?TermID=1455294#popis-hotelu
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Cena od:  

21 500 Kč / all inclusive 
Dětská cena již od 1 500 Kč16 km 150 m 

— 324 pokojů 
—  junior suite (5 dospělých 

osoba a 1 dítě)
— 2 restaurace
— 2 bary
— 3 bazény
— dětský bazén 
— dětské brouzdaliště

Apartmány na východním pobřeží v klidné části 
letoviska jsou perfektním místem pro celé rodiny.  
Na děti zde čeká dětský bazén s vodními atrak-
cemi, 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 pal-
mami nebo se zapojit do zábavných programů.

Pokoj standard

LOS ZOCOS CLUB RESORT ****
Ostrov: Lanzarote 
Oblast: Costa Teguise
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E

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/costa-teguise/los-zocos-club-resort/?TermID=1416227#popis-hotelu
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OCCIDENTAL LANZAROTE MAR ****

Cena od:  

18 300 Kč / polopenze 
Možnost all inclusive15 km 250 m 

—   198 pokojů
—  Rodinný Suite  

(6 dospělých osob) 
— 2 restaurace
— 4 bary
— 2 bazény se skluzavkou
— dětské brouzdaliště
— Splash park
—  Barcy club – dílničky pro 

děti, dětský klub

Hotel se nachází ve východní části ostrova neda-
leko pláže playa de Ancla. Je speciálně navržen 
pro ty, kteří si chtějí vychutnat vynikající klima 
kanárského ostrova. Hotel  nabízí perfektní záze-
mí pro rodiny s dětmi – prostorné rodinné suite, 
dětský klub s  velkou nabídkou dětských aktivit 
a Splash park se skluzavkou.

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/occidental-lanzarote-mar/?TermID=1452105#popis-hotelu


22

BEATRIZ PLAYA & SPA ****

Cena od:  

17 900 Kč / polopenze 
Možnost all inclusive  
Dětská cena již od 1 500 Kč5 km 50 m 

— 404 pokojů 
—  junior suite  

(3 dospělé osoby  
a 2 děti)

— 7 restaurací
— 3 bary
— 2 bazény
— dětské brouzdaliště
— Wellness centrum

Hotel v  jihovýchodní části ostrova leží přímo u  pří-
mořské promenády vedoucí na pláž Playa Matagorda 
s tmavě hnědým pískem. Pro svoji centrální polohu je 
ideálním místem pro ty, kteří chtějí poznávat jedinečné 
krásy ostrova Lanzarote. Prostorné a pohodlné poko-
je, gastronomická nabídka, zábavné programy a  fan-
tastické služby Wellness centra jsou zárukou příjemné 
dovolené.

Dvoulůžkový pokoj

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

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/lanzarote/puerto-del-carmen/beatriz-playa-and-spa/?TermID=1412000#popis-hotelu
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La Palma

El Hierro
La Gomera

Gran Canaria

Tenerife
Fuerteventura

LanzaroteKanárské ostrovy

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


