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Pobyty pri mori v Chorvátsku a Taliansku

Ponúkame rôzne pobyty pri mori od kempingov, jednoduchých bungalovov, apartmánov a hotelov
rôzneho štandardu až po špičkové hotely siete Falkensteiner.

V Chorvátsku si môžete vybrať napríklad jeden z nádherných a k nám najbližších ostrovov Krk alebo
Rab, pobyt na Istrii, či o niečo ďalej pri Zadare, na Makarskej, alebo až v Dubrovníku.

V Taliansku sa zameriavame na k nám bližšie a veľmi obľúbené destinácie na severe Talianska ako Grado,
Bibione, Lido di Jesolo, Lignano, Caorle.

Zabezpečíme však aj inú lokalitu podľa vašich požiadaviek. Z našej ponuky vyberáme:

Chorvátsko – Oblasť Zadar – viaceré hotely Falkensteiner

Pobyty sú na vyžiadanie, na ľubovoľný počet nocí.

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku podľa

vašich požiadaviek.

V ponuke najkvalitnejšie hotely a apartmány

s najlepšími službami, vždy priamo pri pláži

a zamerané na pobyty s deťmi, alebo úplny relax

len pre dospelých.

• Falkensteiner Hotel & Spa IADERA ***** 

Úžasný 5-hviezdičkový  komplex  priamo pri  mori  v  oblasti  Punta  skala  (cca 12 km od Zadaru),  s

fantastickými výhľadmi. Spojenie moderného životného štýlu a mediteranskej architektúry. Wellness

centrum má viac ako 6.000 m2, ale nájdete tu aj veľa iného športového a zábavného vyžitia. Ochutnať

môžete jednu z najlepších jadranských kuchýň.

• Falkensteiner Family hotel DIADORA ****s

Rodinný sen pri Jadranskom mori. Tento komplex ocení celá rodina, deti aj rodičia, ktorí tu strávia svoj

voľný čas.  Hotel  sa nachádza priamo na pláži  v stredisku Punta skala (12 km od Zadaru).  Hotel

ponúka špeciálne programy, kluby pre deti,  plavecké kurzy pre deti a bábätká (už v cene).  Využiť

môžete aj 2.000 m2 veľké wellness centrum, vonkajšie bazény s tobogánmi, alebo špeciálne pre deti

"Falky-Land" - detské centrum s ihriskami a tiež detský vodný svet "Falky Children's spa". Súčasťou je

aj malé zoo, kde sa deti môžu pohrať zo zvieratkami. Široká ponuka animačných programov pre deti,

dospelých, alebo celé rodiny. Rovnako tu nájdete veľa možných športových aktivít.
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• Falkensteiner residence SENIA

Luxusné apartmány pri mori v oblasti  Punta skala (cca 12 km od Zadaru).  Komplex sa nachádza

priamo pri mori s vlastným bazénom a príjemnou záhradou. Možnosť využívať služby susediaceho

hotela Falkensteiner hotel & spa Iadera *****.

• Falkensteiner Club Funimation BORIK ****

Hotel má výbornú polohu priamo pri mori v blízkosti centra Zadaru. Ponúka 2.500 m2 veľké wellness

centrum "Thalasso & Spa centre". Celý areál je stavaný formou zábavného parku, bazén má tobogán

a nájdete tu veľa aktivít  nielen pre deti.  Samozrejmosťou sú detské animácie,  detský svet  "Falky

Land", dobrodružné detské ihriská, detský wellness, disco a iné.

• Falkensteiner hotel ADRIANA ****

Nie  veľký  hotel,  ale  určený  len  pre  dospelú  klientelu  a  ponúkajúci  maximum  pokoja  a  relaxu.

Vychutnáte si tu tú správnu romantickú atmosféru stredomoria. Hotel má výbornú polohu v blízkosti

mora a  v  blízkosti  centra  Zadaru.  Okúzli  vás  aj  úžasná kuchyňa,  neopakovateľná vínna karta,  či

krásna záhrada s pokojným bazénom. Možnosť využívať 2.500 m2 veľké wellness centrum "Thalasso

& Spa centre" vo vedľajšom hoteli Falkensteiner Club Funimation Borik ****.

Taliansko – Lido di Jesolo – Falkensteiner hotel & spa Jesolo *****

5*  hotel  na  jednom  z  najznámejších  miest  na  pobreží  Jadranského  mora  v  Taliansku.  Hotel  sa
nachádza  priamo  na  krásnej  piesočnej  súkromnej  pláži.  Tento  očarujúci  hotel  je  poctou  slávnym
talianskym prímorským letoviskám z dávnych čias a prináša k Jadranu čaro a atmosféru Miami.

V hoteli  máte k  dispozícii  dve reštaurácie,  jedna z nich  ponúka možnosť  vychutnať  si  Alpe Adria

kuchynu.  Nájdete tu aj dva bary, jeden vnútorný so službami aj na 1. poschodí,  kde sa nachádza

obývacia izba s krbom, druhý bar sa nachádza na vonkajšej priestrannej terase s výhľadom na more.

K dispozícii aj Cigar Lounge na chvíle relaxácie v kombinácii s vínami zo špeciálnej vínnej pivnice a

liehovinami. 

Vodné a  wellness  centrum Acquapura  SPA  (1.500  m2):  vnútorný  a vonkajší  vyhrievaný  bazén,

relaxačné  priestory,  jacuzzi,  solárium,  rôzne  druhy  sauny  a  kozmetické  procedúry  a  masáže.  K

dispozícii plážový klub s priamym vstupom na súkromnú pieskovú pláž, ktorá sa pozvoľna zvažuje do

mora a je vybavená špeciálnymi lehátkami, slnečníkmi a vonkajšími baldachýnovými lôžkami.
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