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alianska riviéra 

sa stáročia považuje za obľú-
benú prázdninovú destináciu 
pre európsku elitu. Ťahá sa od 
Francúzska až po Toskánsko 
a láka dlhými úsekmi pláží, 
očarujúcim mediteránskym 
podnebím aj autentickými 
rybárskymi dedinkami. A v 
tomto romantickom regióne na 
hranici s Francúzskom, iba 30 
minút jazdy od slávneho Mon-
te Carla, nájdete luxusný hotel 
Sanremo. 

Kráľovský
Palác, ktorý vo svojom mene 
právom používa titul „kráľov-
ský“, sa rozprestiera uprostred 
pestrofarebnej subtropickej 
záhrady plnej exotických rast-

Sanremo
V srdci talianskej

Exkluzívny 5-hviEzdičkový hotEl Royal hotEl 
SanREmo Sa môžE pochváliť bohatou hiStóRiou 
a tRadíciou, kEď od Svojho SlávnoStného 
otvoREnia v Roku 1872 ponúkol domov 
najSlávnEjšEj EuRópSkEj šľachtE, aRiStokRacii 
a ElitE. a mEdzi pREStížnE miESta pRE pobyt na 
pôvabnEj talianSkEj RiviéRE Sa Radí dodnES.  

lín na rozlohe 16 000m². Ponú-
ka nielen jedinečný výhľad na 
Stredozemné more, ale i všetky 
klenoty úchvatného kúpeľné-
ho mesta Sanremo - kasíno, 
nákupný bulvár... a tiež vstup-
nú bránu pre zaujímavé výlety 
do okolia, či objavovanie suse-
diacej Francúzskej riviéry. 
V luxusne zariadených izbách 
a apartmánoch Royal Hotel 
Sanremo dominuje biela, zla-
tá a béžová, pričom všetky 
sú vybavené klimatizáciou, 
vysokorýchlostným wi-fi pri-
pojením na internet a inteli-
gentným zábavným systémom 

Quadriga, ktorý spríjemní 
pobyt všetkým generáciám. 
Väčšina spální ponúka posede-
nie na balkóne s výhľadom na 
Stredozemné more.

Kulinársky zážitok 

Fiori di Murano s 
krásnym parkom a 
výhľadom na more, 
podobne ako ďalšie 

tunajšie reštaurácie, ponúka 
vynikajúce pokrmy stredo-
morskej kuchyne a je ideálnou 
voľbou pre večeru s výberom 
à la carte či hotového menu, 
zostaveného z unikátnych 

lokálnych a sezónnych suro-
vín. Samozrejme, so širokým 
výberom vín. Tento kulinársky 
zážitok predstavuje skutočnú 
estrádu kuchárskeho umenia 
a estetického zážitku, a tak 
večerná róba a elegancia sa tu 
považuje za neodmysliteľná 
súčasť etikety. 
Plážový bar a reštaurácia 
Corallina, to sú zasa ideálne 
miesta na občerstvenia a nefor-
málne obedy z à la carte menu 
alebo aj z bohatého bufetu, 
v ktorom nechýbajú grilova-

né ryby, zelenina a kvalitné 
mäsové pokrmy. Ak túžite po 
gurmánskej večeri na terase pri 
sviečkach, určite vyskúšajte II 
Giardino. A v Gazebo dell‘A-
more zasa môžete na požiada-
nie osláviť špeciálne príležitosti 
v súkromí rozľahlého privátne-
ho parku.
 
Bohatý a rozmanitý relax 

Záhrada ukrýva celkom 
nové kúpele Royal 
Wellness. Rozpre-
stierajú sa na ploche 

royal Hotel Palmovej Riviéry
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700m² a tvorí ich suchá a mok-
rá zóna. Suchá zóna ponú-
ka vysoko kvalitné procedúry 
pre dámy aj pánov (pod ktoré 
sa môžu podpísať kozmetické 
značky Payot Paris či Decleor) 
a masáže - všetky vykonávané 
kvalifikovaným personálom. 

V mokrej zóne nájdu 
hoteloví hostia hyd-
romasážny bazén, 
hammam, vitarium a 

relaxačný priestor s lahodnými 
nápojmi. Vyhrievaný vonkajší 
bazén s morskou vodou a prí-

jemnou teplotou 27 °C (od aprí-
la až do konca sezóny), slnečná 
terasa, tenisový kurt a minigolf 
- aj tieto či mnohé iné aktivity 
vám spríjemnia pobyt v Royal 
Hotel Sanremo. 
Počas sezóny sa môžete slniť aj 
na pláži priamo oproti hotelu či 
odreagovať sa pri vodných špor-
toch, plachtení, jazde na koni 
alebo na 18-jamkovom golfovom 
ihrisku Circolo Golf degli Ulivi, 
vzdialenom len päť kilometrov 
od hotela a ponúkajúcom atrak-
tívne ceny pre hotelových hostí. 

Festival Sanremo
Ligúrske kúpeľné mesto Sanremo od 
roku 1951 tradične usporadúva jeden 
z najznámejších hudobných sviatkov. 
Medzinárodne preslávený Festival 
talianskej piesne (Festival Sanremo Del-
la Canzone Italiana) prvé ročníky orga-
nizoval rozhlas (od roku 1955 televízia) 
a kariéru si tu budovali takmer všetky 
novodobé talianske pop hviezdy. Stal sa 
veľkou inšpiráciou aj pre súťaž Eurovi-
sion Song Contest. Populárny festival 
sa tradične koná v divadle Ariston, 
obvykle na prelome februára a marca. 
Obrovská show trvá päť gala večerov, 
posledný je finálový. Piesne musia byť 
v taliančine, a preto tu súťažia len Talia-
ni, výnimočne aj Švajčiari či emigranti. 
Nesúťažne tu však vždy vystupujú naj-
väčšie hviezdy svetového hudobného 
neba. Tento rok sa vo februári konal už 
64. ročník.

Možnosti na rozmanitý relax 
sú na tomto kúsku pobrežia 
Stredozemného mora vskutku 
neobmedzené, a to všetko len 
50 km od medzinárodného 
letiska v Nice.

Vychutnajte si prostredníctvom 
cestovnej kancelárie MAGIC Tra-
vel príjemnú a luxusnú oázu Roy-
al Hotel Sanremo a nechajte svoje 
telo i myseľ rozmaznávať v tomto 
rafinovanom a štýlovom prostredí 
Palmovej riviéry. 

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


