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úžite stráviť svoju dovolenku v Taliansku alebo
Chorvátsku v prvotriednych
hoteloch so špičkovými a výnimočnými službami? Dokonalú
dovolenku pri mori ponúkajú
hotely Falkensteiner. Ich história
sa začala písať v roku 1957, kedy
Maria a Josef Falkensteiner otvorili malý rodinný penzión v údolí Pustertal v Južnom Tirolsku.
Vtedy by iba málokto predpokladal, že malý rodinný hotel sa
o 50 rokov zmení na svetoznámu
hotelovú skupinu Falkensteiner
Hotels & Residences, ktorá dnes
zamestnáva viac ako 1.700 ľudí

Falkensteiner
Dovolenka pri mori
v Taliansku a Chorvátsku
na prémiovej úrovni.

a vlastní 33 hotelov a rezidencií v šiestich krajinách. Falkensteiner predstavuje úspech založený na priateľskej
pohostinnosti, spojenej s unikátnym šarmom južného
Tirolska, regiónu na križovatke dvoch unikátnych svetov:
alpskej tradície a južanského spôsobu života. A tieto dva
svety sa odrážajú aj v hotelovej architektúre, gastronómii
a ďalších službách, vďaka čomu sú hotely Falkensteiner také unikátne. Ich hostia sa taktiež môžu tešiť na
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exkluzívne wellness a vodné svety
Acquapura SPA. Falkensteiner svoje
najlepšie päťhviezdičkové hotely s
luxusom na najvyššej úrovni zaradil
do kolekcie PREMIUM.

Falkensteiner

Hotel & Spa Jesolo

P

äťhviezdičkový hotel Falkensteiner Hotel & Spa
Jesolo nájdete v letovisku
Lido di Jesolo, priamo na
pláži, len hodinu jazdy autom od
Benátok. Budovu navrhol známy
americký architekt Richard Meier a
interiér zasa hviezdny dizajnér Matteo Thun. Spolu vytvorili úžasný
mix zvláštnych tvarov, luxusných
materiálov, sviežich farieb a prvkov
pop artu, a tak sa hotel stal hviezdou v Lido di Jesolo a novým „must
be“ miestom pre fanúšikov chic
dizajnu a životného štýlu. Hotel
disponuje 126 izbami a suitami,
pričom všetky izby sú vybavené kliGOL DMAN | 2
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matizáciou, majú balkón a minibar.
Hostia si oddych môžu vychutnávať
vo wellness centre Acquapura SPA,
s vnútorným aj vonkajším bazénom a môžu sa tešiť na vynikajúcu
kuchyňu v štýlovej reštaurácii, súkromnú pláž, plážový bar či možnosť
vodných športov, jazdy na koni,
chytania rýb i bicyklovania. Hotel sa
nachádza 5 km od Aqualandie.

Falkensteiner

Resort Capo Boi, Sardínia

V

lete 2016 otvorili nový
päťhviezdičkový rodinný rezort Falkensteiner
Resort Capo Boi na
rozprávkovom južnom pobreží
Sardínie. Nachádza sa priamo na
pláži s výhľadom na úchvatnú zátoku Capo Carbonara Bay a ponúka
ubytovanie v 145 izbách, suitách a
vilách. Hostia na súkromnej pieskovej pláži majú k dispozícii slnečníky
a ležadlá, pre aktívnych dovolen-
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károv sú k dispozícii tenisové kurty a rôzne druhy
vodných športov. Večery si
možno spríjemniť miešanými nápojmi pod holým
nebom i pri živej hudbe
v plážovom bare. Reštaurácia priamo na pláži ponúka
vynikajúce jedlá stredomorskej kuchyne. Nechýba ani
wellness centrum Acquapura Spa s rôznymi druhmi
masáží či vonkajší bazén
s vyhrievanou vírivou
vaňou. Na svoje si prídu aj
najmenší - v detskom svete

tický salón a kúpele Acquapura
s tradičným tureckým hammamom. V hoteli s 210 modernými
izbami a suitami s nádhernými
výhľadmi na more môžete
ochutnať jedlá medzinárodnej,
stredomorskej i regionálnej
kuchyne v hotelovej reštaurácii
Konoba či v reštaurácii na pláži. S priateľmi môžete stráviť
príjemné chvíle v lounge bare s
kozubom, v cigarovom salóniku
alebo na terase.
Falky land. 7 km od hotela leží
mestečko Villasimius, letisko
Cagliari airport je vzdialené
54 km.

Falkensteiner

Hotel & Spa Iadera

P

äťhviezdičkový rezort
Falkensteiner Hotel &
Spa Iadera na špičke
súkromného polostrova Punta Skala (iba 12 km od
mesta Zadar) ponúka úžasnú
dovolenku v intímnej štýlovej
atmosfére s úžasnými výhľadmi
na Jadranské more. V hoteli sa
nachádza relaxačný komplex
s rozlohou 6.000 m² a zahŕňa
wellness, fitnescentrum, kozme-

V rezortoch spoločnosti Falkensteiner sa hostia môžu cítiť ako doma.
Ak ste sa i vy rozhodli vyraziť
k moru a oslovili vás hotely Falkensteiner, pre viac informácií kontaktujte Magic Travel.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk,
www.magictravel.sk

Vo všetkých baroch a reštauráciách nájdete výber z bohatej
ponuky kulinárskych špecialít.
Rezort je ocenený ako The Best
Spa Hotel v Chorvátsku.

GOL DMAN | 4

