
Prekvapenie v Alile 
Čo znamená „alila“? Pojem 
pochádza zo starodávneho 
sanskritu, jedného z liturgických 
jazykov budhizmu a hinduizmu, 
a jeho voľný preklad by mohol 
znieť: „prekvapenie“. Prekvape-
nie, toto slovo vari najvýstiž-
nejšie vyjadruje pocity, ktoré 

evokujú osviežujúce dni a týždne 
v rezortoch Alila. Pobyt v ktorom-
koľvek z hotelov či rezortov Alila 
ponúka jedinečnú cestu do kultúry 
miestnych obyvateľov a obohacuje 
o nevšedné zážitky na celý život.  
Nech sú už individuálne záujmy 
návštevníkov akékoľvek, každý sa 

môže tešiť na nespočetné zážitky 
a objavy. Či už ide o spoznávanie 
chutí miestnej kuchyne, očiste-
nie tela a mysle prostredníctvom 
starodávnych ozdravujúcich metód 
alebo vzrušujúce športové aktivity. 
Pobyt v hoteloch Alila je jednoducho 
inšpirácia.  
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Alila
Prekvapivo iná

Hotelová sieť Alila Hotels and Resorts je jednoducho iná. V Ázii 
a Pacifiu manažuje unikátne hotely, ktorých charakteristickou črtou 

je štýlové relaxačné životné prostredie a vynikajúca pohostinnosť. 
Každý z rezortov Alila vytvára jedinečné zážitky a skúsenosti z toho 

najmodernejšieho životného štýlu. Jednoducho Alila nikdy nespí 
a pripravuje svojim hosťom najaktuálnejšie novinky zo sveta pohody 

a relaxu.

Hotels and 
Resorts



Spa Alila
Kúpele Alila Spa si zaklada-
jú na unikátnych procedúrach 
odvodených zo starodávnych 
ázijských ozdravujúcich techník, 
obohatených stáročiami osved-
čenými receptami z výhradne 
čerstvých, prírodných a kva-
litných ingrediencií. Miestni 
terapeuti kombinujú najnovšie 

poznatky z oblasti zdravovedy 
a organickej výživy, a to všetko 
v spojení s horúcou nefalšovanou 
starostlivosťou od srdca prechá-
dzajúcou cez ruky.  
  
Vilky Alila
Alila nikdy nespí. Ani vo vilkách 

Alila, ktoré patria do novej gene-
rácie luxusných rezortov. Vyskú-
šať si tento nový komfort možno 
na Maldivách a južnom Bali. Vilky 
Alila reprezentujú novú generáciu 
exkluzívnych nadčasových objek-
tov, ktoré sa prelínajú s inovatív-
nym životným štýlom. Navrhnuté 

s úctou a rešpektom k okolitej 
prírode podčiarkujú krásu tých 
najvzrušujúcejších destinácií 
sveta. Aj preto Alila Hotels and 
Resort už pripravuje otvorenie 
nových vilových objektov v Číne, 
Indii, Indočíne a Ománe.   

1
0
1



Maldivy
Alila Villas Hadahaa
Vilky, ktoré obklopuje nekonečne mod-
rá obloha a nádherné azúrové more, 
zosobňujú maldivský unikátny zmysel 
pre priestor. Neexistujú tu totiž žiad-
ne hranice medzi človekom a oceánom, 
panoramatický výhľad sa rozprestiera do 
nekonečnej diaľky. Pri navrhovaní celého 
komplexu architekti venovali mimoriadnu 
pozornosť pôvodnej prírodnej vegetácii, 
aby ostala zachovaná a minimalizova-
li sa zásahy do prírodného prostredia. 
Aj preto je Alila Villas Hadahaa prvým 
rezortom na Maldivách, ktorý sa pevne 
drží štandardov certifikátu Green Globe.
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Bali
Alila Villas Soori
Novootvorený rezort na juhozápade Bali 
je blažený raj priamo na pláži a poskytu-
je dokonalé štýlové, luxusné ubytovanie 
pre oddych a relax. Perfektná lokalizá-
cia viliek neďaleko známeho Tanah Lot 
Temple ponúka panoramatický výhľad na 
oceán a jeho vánok. 

Alila Villas Uluwatu
Vilky Villas Uluwatu, očarujúca rovno-
váha na plošine, kde sa vápencový útes 
ponára priamo do oceánu. Navrhnuté 
v tradičnom štýle Bali spojili v jeden 
celok osobné cesty kultúrneho bohat-
stva s tradíciami Alila. Výsledok? Tichý, 
zmyselný, prekvapivý zážitok. Pohľad 
z viliek, to nie je nič iné ako perfekt-
ná snímka na fascinujúcej pohľadnici 
z ďalekej exotickej cudziny.
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Alila Manggis
Alila Manggis v kokosovom háji 
ukrýva tajomstvo. Tento butik 
rezort totiž postavili medzi 
morom a majestátnymi horami 
Mount Agung, uctievanými ako 
najposvätnejšie hory ostrova. 
Všetky izby v tradičnom štýle 
ponúkajú výhľad na more a prie-
liv Nusa Penida.  

  
Alila Ubud
Pokojný rezort Alila Ubud na 
svahu kopca, obklopený dokona-
lou zeleňou miestnej prírody sa 
nachádza iba niekoľko minút od 
známeho mesta Ubud, ktoré je 

kultúrnym centrom Bali. Rezort 
rešpektuje tradičný Bali dizajn 
i súčasné trendy, poskytuje širo-
ký priestor, terasy aj privátne 
záhrady.
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Alila Cha-Am

Denisa Požgaiová
foto Magic Travel

LUXUSNÉ TROPICKÉ SPA V SUNSCAPE
Vitajte v exotickej oáze v Spa zo siete 
hotelov Sunscape. Luxusné tropické spa sú 
obklopené štyrmi elementmi Zeme: slnkom, 
vzduchom, zemou a vodou. V tomto 
prostredí je relax prirodzeným javom. 
Základom sú čisto prírodné produkty, 
ktoré pomáhajú regenerovať vašu vnútornú 
i vonkajšiu krásu a doprajú vám nádherný 
oddych. 
Spa ponúka atmosféru čistého pôžitku, 
či už si vyberiete hydroterapiu, luxusné 
skrášľovacie prípravky, alebo revitalizujúce 
ošetrenia.

Tu si každý návštevník nájde to, čo potre-
buje. Po dlhej ceste najlepšie padne dobrá 

Chcete odstrániť stres, únavu, vyčerpanosť a nahradiť 

to za pohodu, aktivitu a optimizmus? Navštívte jeden 

z dovolenkových rezortov siete Sunscape a Dreams, kde 

wellness predstavuje duševnú a fyzickú harmóniu.

masáž. Masáž s použitím 
horúcich kameňov uvoľní 
vaše svaly, bodová masáž 
odbúra stres a čistí pokož-
ku. Romantici si môžu užiť 
päťdesiatminútovú polnoč-
nú masáž pod hviezdnou 
oblohou blízko oceánu. 
Z pleťových ošetrení vám 
ponúknu klasické čistenie 
a tonizáciu pleti, ošetre-
nia po opaľovaní, ktoré 
hydratujú a upokoja pleť, 
a hĺbkové čistenie pre prob-
lematickú pleť. Špecialitou 
hotela Sunscape The Beach 
v Dominikánskej republike 

Vitajte 
je telová maska z vysoko kalorickej 
melasy a dominikánskeho rumu. 
Táto maska udrží pokožku niekoľko 
dní žiarivú a hodvábne hladkú. 
Po kávovom peelingu nasleduje 
ošetrenie esenciálnym olejom zo 
zázvoru, ktorý je najstarším zdro-
jom energie. 
Obľúbené sú aj zábaly s gélom 
z leknových výťažkov, ktoré upo-
koja pokožku po opaľovaní alebo 
spálení. Zdrojom vitamínov pre 
pokožku je zábal z morských cha-
lúh, plných minerálov a enzýmov, 
podporujúcich detoxikáciu tela. 
Výživu doprajete svojmu telu 
príjemným bahnovo-medovým 
zábalom, ktorému predchádza pee-
ling tela hrubým cukrom s medom, 
ktoré sa zmyjú morskou vodou. 
Hydroterapia ponúka „tanec 
v daždi“ – exfoliačnú masáž vodou 
Vichy, „kokosovú vášeň“ – kokosový 
peeling s vodou Vichy, kokosový 
kúpeľ s krátkou masážou a thalas-
soterapiu, pri ktorej sa používajú 
morské minerály, a odporúča sa ľu-
ďom, ktorí majú problémy s krvným 
obehom a so svalstvom. 
Spa, samozrejme, ponúka záujem-
com aj špeciálne balíky relaxačné, 
skrášľovacie, očistné a nezabúda ani 
na romantické páry, ktoré si želajú 
užívať krásne chvíle spoločne.
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Thajsko
Alila Cha-Am
Dizajn hotela v pobrežnom 
meste Cha-Am na severozápa-
de thajského zálivu si zobral na 
starosť trendový thajský archi-
tekt Duangrit Bunnang a pod 
jeho vedením vznikla ojedinelá 
tropická brána,
vzdorujúca všetkým konvenci-
ám, lákajúca najmä cestovate-
ľov, ktorí túžia po sofistikova-
nom súčasnom životnom štýle. 
Neobyčajnú atmosféru tohto 
miesta si môžu vychutnávať 
v súkromí, ktoré považujú v Ali-
la Cha-Am spolu s absolútnym 
relaxom za to najdôležitejšie.      

India
Alila Diwa Goa
Novootvorený osviežujúco uni-
kátny rezort na Majorda Beach 
(len 20 minút od medzinárodné-
ho letiska Goa Dabolim Interna-
tional Airport) ponúka hosťom 
relax spolu s bohatou zelenou 

Laos
Alila Luang Prabang
V auguste 2010 sa v exotickom Laose, 
na ploche náleziska bohatého kultúrne-
ho dedičstva bývalého hlavného a krá-
ľovského mesta, dočká svojho otvore-
nia aj Alila Luang Prabang a ihneď sa 
zaradí  medzi najluxusnejšie rezorty 

v krajine. Francúzsky koloniálny 
šarm a súčasná elegancia, aj tak 
by sa dal nazvať mix hlavných 
prvkov, ktoré sa tu nedajú pre-
hliadnuť. Sú tu rozsiahle dvory 
a záhrady, úžasné bazény, ale 
i mnoho ohnísk, ktoré dušu kaž-
dého vnímavého človeka dokážu 
naplniť šťastím.

vegetáciou a nekonečný-
mi ryžovými plantážami 
orientovanými k Arab-
skému moru. Ak vstú-
pite do svätyne súčasnej 
elegancie inšpirovanej 
tradičným Goa dizajnom, 
jej šikmé strechy, vysoké 
stropné stĺpy, pohodové 
verandy a pokojné dvory 
si môžete užívať spolu 
s vašou polovičkou, alebo 
i s celou rodinou.

Alila Diwa Goa

Magic Travel
Zámocká 38
811 01 Bratislava
02/4444 1130, 02/5464 0496, 
02/5464 0497, 02/5464 0498
magic@magictravel.sk
letenky@magictravel.sk
www.magictravel.sk
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