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Beaches Resorts
Jamajka a Turks & Caicos

Ak túžite prežiť dovolenku, kde dokážete spojiť
relax a zároveň naplniť očakávania svojich
ratolestí o dokonalej zábave, potom je hotelová
sieť Beaches Resorts pre vás ideálnym útočiskom.

B

Bližšie k rodine

So svojimi tromi rezortmi na Jamajke a Turks & Caicos sa Beaches stali
synonymom dokonalej „all-inclusive“ rodinnej dovolenky v Karibiku,
miestom, ktoré ponúka nielen množstvo aktivít pre všetky vekové
kategórie, ale najmä záruku širokého úsmevu na tvárach tých najmenších.

Jamajka

No Problem
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Luxusné Beaches rezorty na Jamajke poskytujú dokonalý priestor
na plnohodnotné strávenie voľného času so svojimi najbližšími,
zároveň tu nájdete oddych a uvoľnenie od pracovných povinností.
Dni plné zábavy sa tu menia na čarovné noci, počas ktorých
budete spolu s deťmi spomínať a baviť sa pri spoločne prežitých
momentoch. Avšak aj najlepší z rodičov si občas potrebujú od detí
oddýchnuť, a preto táto rodinne založená hotelová sieť vytvorila
celý rad aktivít a služieb, ktoré umožňujú rodičom relaxovať
s vedomím, že o ich najmilších je dokonale postarané. Dôkazom
je ocenenie „Travelers’ Choice 2013“ za najlepší rodinný hotel
v Karibiku, ktoré získal jamajský Beaches Negril Resort & Spa.
Od nekonečných možností stravovania po priestranné
rodinné izby a apartmány, Beaches ponúka komfort, na aký
ste zvyknutí iba z pohodlia vášho domova. A to hneď pri
filmami preslávených bielych piesočných plážach a na brehu
priezračného mora, ktoré tu v Karibiku hýri všetkými odtieňmi
modrej a ukrýva koralové útesy, kde žije viac než 700 druhov
rýb. Nie náhodou si režiséri legendárnej „Bondovky“ Dr. No
(1962) so Seanom Connerym v hlavnej úlohe vybrali nádhernú
pláž strediska Ocho Rios za miesto nakrúcania. Filmárskou
minulosťou sa môže popýšiť aj jamajský Negril. Na malom
ostrove Booby Cay sa nakrúcal film podľa predlohy Julesa
Verna 20 000 míľ pod morom. Netreba sa však báť, more tu
nie je také hlboké, práve naopak, mnohí Negril vyhľadávajú
najmä kvôli ideálnym podmienkam na potápanie.
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Ak vás omrzí leňošenie na pláži, môžete sa vykúpať v minerálnych
prameňoch alebo sa vybrať na ryby, prechádzať sa po pláži či zahrať
si golf. O vašich najmenších sa zatiaľ postará tím certifikovaných,
skúsených opatrovateliek Beaches Resorts. Ich centrá sú plné
hračiek, kolísok a všetkého, na čo si len spomeniete. Navyše, sú
vždy v dobrej spoločnosti postavičiek zo Sesame Street, ktoré si pre
ne pripravili veľkolepú show. Že Beaches sú skutočne dizajnované
pre deti, dokazuje množstvo aktivít ušitých na mieru ich potrebám
a záľubám pod dohľadom skúsených animátorov, vrátane detského
kempu pre päť rôznych vekových kategórií - od batoliat až do veku
12 rokov. Môžete tak pohodlne oddychovať s vedomím, že vaše
deti sú v rukách tých najpovolanejších opatrovateľov a zabávačov.
Ak máte doma tínedžerov, Beaches mysleli aj na nich. Plážový
volejbal, vodné lyžovanie, šnorchlovanie či lekcie potápania, to je
len zlomok z toho, čo všetko môžu na dovolenke snov podniknúť.
Nájdu tu tiež spoločenský klub s diskotékou, karaoke, DJ akadémiou,
módnymi či talentovými show a turnajmi v najnovších hrách od
Xboxu. Jednoducho, Beaches rezorty sú tým pravým miestom pre
násťročných, kde konečne neplatia žiadne pravidlá...A najlepšou
správou je, že na druhý deň sa všetka zábava začína odznova.
A zatiaľ, čo si vaše ratolesti vychutnávajú dovolenku snov, aj vy si
môžete užívať vlastný raj ukrytý v trópoch, unášať sa omamnou
reggae atmosférou, vychutnávať najlepšie karibské delikatesy
v niektorej z miestnych á la carte reštaurácií či ísť pretancovať noc
vo vychýrených nočných kluboch Ocho Rios. Odpočinok vášmu
telu potom na druhý deň môže dožičiť relaxačná kúra v Red Lane
Spa alebo oddych v spoločnosti priateľov pri jednom z mnohých
plážových barov Beaches Ocho Rios Resort & Golf Club.
Na celom ostrove vládne tá správna ospalá exotická atmosféra,
ktorá hostí prinúti zabudnúť na čas a starosti. Nezabudnite,
„No Problem“ - tak znie hlavné heslo ľudí na Jamajke.

Turks & Caicos
Zabudnutý raj

V karibskom súostroví Turks & Caicos (30 ostrovov), ktoré patrí pod britskú správu, má turizmus najvyššiu prioritu
a právom sa môže pýšiť titulom „tropický raj na zemi“. Hoci v Karibiku nie je núdza o atraktívne miesta, Turks & Caicos
majú osobité čaro, ktoré mu dodávajú nádherné pláže a stovky kilometrov koralových útesov - ostrovy sa radia medzi desať
najlepších potápačských destinácií sveta. Väčšina z týchto ostrovov má bujnú prírodu s nádhernými potôčikmi, koralovými
útesmi a lagúnami. V meste sa nachádza mnoho reštaurácií, kde pripravujú tie najlepšie rybie špeciality. Na pobreží je
niekoľko hotelových rezortov s krásnymi plážami, bielym pieskom a azúrovým morom, čo však nie je žiadne prekvapenie hovoríme predsa o Turks & Caicos, o jednej z najzaujímavejších a najhitovejších destinácií novoobjaveného turizmu.
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Rodinný rezort Beaches Turks & Caicos Resort & Spa pozostáva zo
štyroch samostatných zón, kde sa architekti nechali inšpirovať zmesou
kultúr: karibskej, sofistikovanej francúzskej, talianskej a dedinky Key West,
pozostávajúcej zo samostatných priestranných víl. Ponúka
nekonečnú zábavu a aktivity, azúrové more a vlastne jedno
z najkrajších miest na zemi, čo sa prírody týka. Hlavnou atrakciu
pre deti je moderný vodný park Pirates Island - je súčasťou
komplexu a poskytuje zábavu všetkým vekovým kategóriám.
V ničom teda nezaostáva za svojimi jamajskými kolegami a sľubuje
nezabudnuteľnú rodinnú zábavu pod horúcim karibským
slnkom. Niekedy treba odísť niekam ďaleko, aby ste sa s rodinou
zblížili a Beaches Resorts na to rozhodne dávajú príležitosť.
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