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Keď sa povie Karibik, často sa nám v mysli vynorí
„raj“ - ako slovo, ktoré ho najviac vystihuje,
pretože evokuje miesto, kde sa dobre cítime a kde
nekonečné biele piesočné pláže, teplé slnečné
lúče, kokosové palmy či voda s bohatou paletou
odtieňov modrej ponúkajú sľubný základ pre
skvelý relax.. Avšak sľubná základňa si žiada
i solídnu nadstavbu, ktoránám zabezpečí
potrebný komfort a pohodlie. A nič „rajskú“
atmosféru nemôže podčiarknuť viac, ako
zázemie hotelovej značky, ktorá raj sľubuje už
v samotnom názve: Paradisus.

Paradisus
Raj v Karibskom mori
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de
a kedy sa začal odvíjať rajský príbeh? V roku 1956, keď
21-ročný ambiciózny španielsky
mladík Gabriel Escarrer otvoril
prvý vlastný hotel v Palma de
Mallorca, v mieste svojho bydliska. Mal úspech, a tak začali
pribúdať ďalšie hotely v rodnom Španielsku i mimo neho,
pričom na medzinárodný trh

prvýkrát prenikol v roku 1985,
keď otvoril hotel na Bali. Dnes
jeho spoločnosť pod názvom
Meliá Hotels International s viac ako 350 hotelmi v 40
krajinách na štyroch rôznych
kontinentoch - prosperuje ako
3. najväčšia hotelová spoločnosť v Európe a 19. na svete.
Počas úspešných desaťročí sa
portfólio spoločnosti postupne
rozširovalo, a tak v súčasnosti
zahŕňa sedem značiek hotelov
a dovolenkových rezortov Paradisus patrí do skupiny
prémiových značiek, najlepšej,
akú Meliá Hotels International
ponúka.

Maximálny zážitok

Paradisus ponúka najluxusnejšie
all-inclusive rezorty v karibskej
oblasti, známe vynikajúcou
gastronómiou, ktorej najvyššiu
kvalitu garantujú medzinárodne
uznávaní šéfkuchári. V každom
rezorte možno nájsť veľkolepé
značkové YHI Spa, udržiavanú
súkromnú pláž a predovšetkým
dokonale vyškolený personál,
poskytujúci personalizované
služby na najvyššej úrovni
tak, aby každému hosťovi jeho
predstavu raja dokázali preniesť
do reality. Rezorty Paradisus
dnes nájdete na Kube, v Mexiku

a Dominikánskej republike a
tohto roku sa očakáva otvorenie
ďalšieho rezortu v Kostarike.
Ak plánujete cestu do dovolenkového raja, oplatí sa okrem
výberu vysnívanej destinácie
popremýšľať aj, aký oddych
vám vyhovuje najviac a čo vás
dostane do absolútnej pohody.
Ak sa chystáte na romantickú
dovolenku vo dvojici, a nechcete, aby vás rušili trebárs detské
hry či džavotanie, určite vás
nesklame kubánsky Paradisus
Princesa del Mar alebo Paradisus Palma Real v Dominikánskej
republike či mexický Paradisus
Playa del Carmen La Perla.
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šetky tri sú označené
ako „adults only“ a
určené výhradne pre
dospelých. Dokonalý
pokoj a priestor pre romantické
chvíle so svojou láskou však nie
je to jediné, čo ponúkajú. V hoteli
Paradisus Palma Real napríklad
varí svetoznámy šéfkuchár Martin Berasategui, držiteľ ôsmich
michelinských hviezd. Okrem
jedinečných kulinárskych pôžitkov si tu na svoje prídu aj golfoví
nadšenci, keďže majú neobmedzený vstup na 2,5 km vzdialené
golfové ihrisko. Navyše, všetci

večeru v à la carte reštaurácii...
jednoducho, urobí všetko pre
nerušenú dovolenku a maximálny „rajský“ zážitok.

Single

Ak vám na romantickú dovolenku vo dvojici chýba druhá
polovička, alebo cestujete v partii
priateľov, ktorým sladká romantika na každom kroku prekáža,
vyberte sa do Paradisus Río de
Oro na Kube. Aj tento rezort je
určený výhradne pre dospelých,
a to prednostne pre „single“ cestujúcich. Tu možno zažiť dokonalý oddych uprostred bohatej
fauny a flóry, v objatí štyroch
najkrajších pláží v Karibiku. A
kto miluje podmorský svet, určite ho poteší úžasný koralový útes
priamo oproti hotelu, ktorý pre
objavovanie života pod hladinou
ponúka nekonečné možnosti.

hostia majú k dispozícii komorníka, pripraveného splniť ich
špecifické priania. Pre zaľúbencov pripraví romantický kúpeľ
v súkromí izby, ak treba, ožehlí
pokrčenú košeľu, zabezpečí,
aby sa topánky leskli ako nové,
prípadne urobí rezerváciu na
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Rodinné rezorty

O

sobitnú skupinu
reprezentujú rodinné
rezorty Paradisus
Varadero Resort &
Spa na Kube, Paradisus Punta
Cana Resort v Dominikánskej
republike, Paradisus Cancún

a Paradisus Playa del Carmen
La Smeralda v Mexiku. Veľkú
pozornosť tu venujú najmä
deťom. Okrem klasických, dnes
už bežných služieb v rodinných
rezortoch (organizované denné
aktivity v detských kluboch,
kluby pre tínedžerov s hracími
konzolami, detské stoličky, príbory a detské menu, babysitting,
detské bazény či ubytovanie
v rodinných a prepojených
izbách) majú v rezortoch Paradisus pripravené aj ďalšie detské
„vychytávky“: detské YHI spa
v Paradisus Punta Cana Resort
či v Paradisus Playa del Carmen

L

a Smeralda - tu môžu
deti samotné alebo
v sprievode rodičov
vyskúšať skutočné
kúpeľné procedúry, určené
priamo pre ne. Pre dievčatká je
pripravená manikúra, pedikúra,
detský make up a prednáška
s ukážkou starostlivosti o citlivú
pleť. S mamami môžu absolvovať aj spoločnú pleťovú masku.
Chlapci s otcami zasa môžu
vyskúšať spoločnú masáž.
V rámci ďalšej nadštandardnej

služby - family concierge - personál hotela odporučí a zabezpečí zaujímavý spoločný program
na posilnenie rodinných vzťahov, napríklad spoločnú výrobu
sushi či spoločný rodinný výlet...
Deti pri príchode dostanú uvítací balíček s plážovými potrebami, na izbách ich čaká detská
verzia luxusných hotelových
doplnkov vrátane papučiek
a županov, službu klasickej
večernej odostieľky obohacujú sušienky s mliekom, minibar
sa dopĺňa nápojmi a pochúťkami
pre deti, na vyžiadanie možno
do izby umiestniť hraciu konzolu a mnoho ďalších maličkostí,

vďaka ktorým sa deti budú
chcieť do „raja“ určite vrátiť.
Oslovil vás niektorý z Paradisus
rezortov? Ak áno a chceli by ste
ho vyskúšať, kontaktujte cestovnú kanceláriu Magic Travel.

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