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Slnko, more, Jadran

Chorvátsko
Krásne divoké jadranské pobrežie i očarujúce prírodné parky
vo vnútrozemí. Chorvátsko vďaka výnimočnej prírode a
širokej ponuke populárnych prímorských letovísk je už roky
vyhľadávanou turistickou destináciou.
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z obdobia stredoveku, pevnosti,
zámky, paláce či barokové stavby.
Niet divu, že na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
figuruje viacero pamiatok - mesto
Split s Diokleciánovým palácom,

P

bazilika v Poreči, historické centrum mesta Trogir či
známe mesto Dubrovník.
Chorvátsko, samozrejme,
ponúka oveľa viac, než len
zaujímavé pamiatky.

V

jeho mori by ste
narátali 1.185 ostrovov, ostrovčekov a
morských skalných
útesov, na jeho pobreží dlhom
1.777 km tisíce prístavísk a počas
jedného roka by ste napočítali až
2.600 slnečných hodín. Či už sa
turisti rozhodnú pre plavby na lodi,
alebo leňošenie na pláži, každý si tu
naplní predstavy o ideálnej dovolenke: jazerá, píniové lesy, čerstvé morské ryby na tanieri, romantické úzke
uličky v Dubrovníku, Splite, Poreči, Šibeniku, Trogire či na Hvare a,
samozrejme, čarokrásne priezračné
Plitvické jazerá, už navždy spojené
s filmovým „červeným džentlmenom“ Winnetouom. Národný park

Falkenstiener Hotel Park Punat

opri úchvatnej
prírode Chorvátsko priťahuje
aj kultúrnohistorickým dedičstvom, keďže vďaka búrlivej
histórii jadranského regiónu sa
tu zachovali pamiatky takmer
všetkých historických období.
Nájdu sa tu mnohé antické
pamiatky, sakrálne pamätihodnosti z obdobia romantizmu,
ba celé historické mestské jadrá
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Valamar Girandella Resort

Plitvické jazerá UNESCO zaradilo
do zoznamu svetového prírodného
dedičstva v roku 1979 a skladá sa zo
16 terasových jazier, vzájomné prepojených vodopádmi a kaskádami, pričom
prvé jazero leží v nadmorskej výške

636 m a posledné, 8 km južnejšie, vo výške
133 m. Najväčšia hĺbka jazera dosahuje 46
m. Chorvátsko je stále „in“ a na svoje si tu
prídu všetci, čo majú radi zábavu, krásnu
prírodu a čisté more s bohatým podmorským svetom. Tento rok tu otvárajú hotely
renomované hotelové siete, ktoré dokážu
uspokojiť aj najnáročnejších klientov:
Valamar Girandella Resort a Falkensteiner
Hotel Park Punat. Ak vás zlákala predstava skvelej dovolenky na Jadrane, pre viac
informácií kontaktujte Magic Travel.
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Falkensteiner Hotel Park Punat 4*

V

lete 2017 otvára svoje brány aj hotel Falkensteiner Hotel Park Punat 4* na ostrove Krk - na
dvojkilometrovej promenáde v centre malebnej
obce Punat, len pár minút chôdze od kamienkových pláží. Hotel obklopený olivovými hájmi a borovicovými stromami ponúka ubytovanie v 194 moderne
zrekonštruovaných izbách, služby all inclusive a všetko
veľmi dobre prispôsobil pre rodiny s deťmi. V areáli sa
nachádzajú dva bazény s kĺzačkami, k dispozícii je množstvo športových a animačných programov, rodinný svet
vrátane kina a o zábavu sa po celý čas stará aj detský svet
Falky. Na pláže vás môže odviezť hotelový vláčik.
V hoteli nezabúdajú ani na štvornohých miláčikov, tí si
na konci zátoky nájdu aj pláž špeciálne pre psíkov.
Hotel organizuje zaujímavé výlety do okolia. K najkrajším
patrí výlet na malý ostrov Kosljun s františkánskym kláštorom a zaujímavým múzeom.

Valamar Girandella Resort 4*

N

a malebnej Istrii, v obľúbenej časti
Chorvátska mnohých slovenských
dovolenkárov, otvorila hotelová
spoločnosť Valamar po kompletnej

rekonštrukcii hotel Girandella Resort 4* s úplne novým dizajnom. Nachádza sa v malebnom
mestečku Rabac, iba 50 m od úžasnej pláže a
ponúka množstvo aktivít pre rodiny s deťmi a
taktiež časť určenú výhradne pre dospelých.
Rodiny sa potešia priestranným rodinným
izbám, detskému bazénu a opatrovateľským
službám. Ich ratolesti sa môžu zabávať počas

celého dňa v klube Maro pre
deti od 3 do 12 rokov, pričom
reštaurácie majú vyhradenú špeciálnu časť pre deti.
Girandella je veľmi rozľahlý
rezort a ponúka aj časť určenú špeciálne pre dospelých
- nájdu v nej reštauráciu,

relaxačný bazén, pláž i plážový
klub.
otel ponúka aj
prémiové vily pre
najnáročnejších
klientov (V Level),
ktorí majú vyhradenú vlastnú
reštauráciu aj pláž.
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02/4444 1130
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