
ANDALUSIE 2017 
Costa del Sol 

Termíny a ceny  

Termín Délka Stravování Las Palmeras Vik Gran Hotel 

26. 5. – 5. 6. 2017 11 dní / 10 nocí polopenze 17 490 Kč / 

12. 6. – 19. 6. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze / 16 990 Kč 

13. 6. – 20. 6. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 15 490 Kč / 

19. 6. – 26. 6. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze / 17 490 Kč 

20. 6. – 27. 6. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 15 990 Kč / 

29. 8. – 5. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 15 990 Kč 17 990 Kč 

5. 9. – 12. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 15 990 Kč 17 990 Kč 

12. 9. – 19. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 14 990 Kč 16 990 Kč 

19. 9. – 26. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 14 490 Kč 16 490 Kč 

26. 9. – 6. 10. 2017 11 dní / 10 nocí polopenze 16 990 Kč 18 990 Kč 

 

Cena za osobu zahrnuje: 

 leteckou dopravu Praha – Málaga – Praha včetně všech poplatků 

 7/10 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu 

 polopenzi formou bufetu včetně vody a vína 

 transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště 

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA 

 přípitek na uvítanou 

 procházka s delegátem po okolí 

 promítání dokumentárního filmu o Andalusii 

 nadstandardní delegátská péče zaměřená na potřeby klientů 55+ 

      

      

      

      

      

      

      



Hotel Las Palmeras 4* 

Z letiště v Málaze je to do hotelu Las Palmeras pouhých 25 km. Hotel se nachází v centru 

letoviska Fuengirola s výhledem na přístav a pláž, která je vzdálená pouze 200 m od hotelu. V 

docházkové vzdálenosti naleznete centrum města, vlakovou i autobusovou zastávku. Velkou 

předností letoviska je promenáda, dlouhé písečné pláže, výběr restaurací, tapas barů i 

obchůdků. Díky komfortnímu vybavení a své výhodné poloze je hotel Las Palmeras 4* 

ideální k prožití Vaší dovolené 55+! 

POKOJE Všechny hotelové pokoje mají balkón a pro naše klienty je garantován výhled na 

moře. Pokoje jsou klimatizované centrální klimatizací a vybaveny satelitní televizí, telefonem, 

minibarem (může sloužit jako malá lednička), trezorem (za poplatek). V koupelně je k dispozici fén. 

VYBAVENÍ Venkovní bazén s terasou na slunění, lehátky, slunečníky a výhledem na přístav, 

restaurace a strava formou švédských stolů, večerní animace, piano bar. 

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK tenisový kurt, posilovna, kulečník, ping-pong, wifi připojení 

RESTAURACE Hotelová restaurace nabízí bufetové stravování. Lze zajistit i obědové balíčky. 

 

VIK Gran Hotel Costa del Sol 4* 

VIK Gran Hotel Costa del Sol 4* vyniká zejména svou perfektní polohou přímo u pláže 

Středozemního moře, od které je vzdálen pouze několik metrů. Hotel je situován zároveň u 

klidné promenády poblíž letoviska La Cala de Mijas, kde naleznete spoustu obchodů a 

restaurací. 

V rámci hotelu naleznete toto vybavení a servis: 302 pokojů, venkovní bazén, terasy na 

slunění s lehátky, restaurace, bar, Wi-Fi připojení (zdarma). 

POKOJE Hotel svým klientům nabízí 2 – 3 lůžkové pokoje, které jsou komfortně vybaveny a 

všechny disponují balkony, které vybízí k příjemným večerním posezením doprovázeným 

šuměním moře. 

Vybavení pokoje: balkón, telefon, trezor (za poplatek), minilednička, TV, topení/klimatizace, 

koupelna s WC, fén. 

PLÁŽ Hotel je ideální pro milovníky koupání a slunění, díky své vynikající poloze přímo u 

pláže. Veřejná písečná pláž nabízí svým klientům lehátka a slunečníky za poplatek. V okolí je 

také možnost občerstvení (minimarket, restaurace), vč. hotelového baru, který je součástí 

pláže. 

 

 

 

Ing. Libuše Valešová CA AMITIÉ, Petrská 2, Praha 1, 110 00 

245 008 334, 603 217 041, caamitie@seznam.cz, www.travelonline.cz 


