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HOTEL EUROCLUB

Cena za osobu zahrnuje: dopravu 

leteckou vč. letištní a bezpečnostní 

taxy, základní palivový a emisní přípla-

tek, transfer z letiště  do pobytového 

místa a zpět, ubytování na uvedený 

počet nocí, pobytovou taxu, stravová-

ní v rozsahu uvedeném u ubytovacího 

zařízení, výlet v destinaci zdarma, 

pojištění proti úpadku dle zákona č. 

159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu, 

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 

Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě 

do 18 let (bližší informace na www.

kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

SOBOTA - SOBOTA

Letecky z Prahy.

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

16.05. - 23.05. 16.990
23.05. - 30.05. 17.490
30.05. - 06.06. 18.490
06.06. - 13.06. 18.990
13.06. - 20.06. 18.990
20.06. - 27.06. 19.490

05.09. - 12.09. 19.490
12.09. - 19.09. 18.990
19.09. - 26.09. 18.490
26.09. - 03.10. 17.990

Dítě 2-12 na 1. přistýlce 9.990

Dítě 2-12 na 1. přistýlce s FB a AI 14.490

Dítě 2-12 na 2. přistýlce 14.990

Os. nad 12 let na 1./2. přistýlce 17.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 9.990

Příplatek za 2. týden 17.990

Příplatek za plnou penzi (FB) 1.990

Příplatek za All Inclusive (AI) 4.490

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Malta

POLOHA: hotel po celkové rekonstrukci se nachází na severu ostrova poblíž centra města Qawra. V okolí 
najdete spoustu obchůdků, restaurací, barů a pláží. Jedná se o hotel městského typu, který je však výbor-
ně situován. Hotel může sloužit jako skvělá základna k výletům do různých částí ostrova, jelikož pouhých 
100 m od hotelu se nachází autobusové nádraží. Od letiště je hotel vzdálen necelých 20 km.

VYBAVENOST: venkovní bazén, vnitřní vyhřívaný bazén, hotelový bar, internetový koutek, prádelna, 
non stop recepce, WiFi ve společných prostorách (zdarma), výtah.

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s balkonem, vlastní soc. zařízení, SAT 
TV, telefon, fén, stropní větrák. Lednička a trezor (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů. Za příplatek možnost PLNÉ 
PENZE nebo ALL INCLUSIVE.

PLÁž: pouhých 130 metrů od hotelu se nachází písečná pláž, které jsou na Maltě velice výjimečné.  
V blízkosti hotelu také najdete velké množství skalnatých pláží, které jsou však na Maltě přizpůsobeny  
pro turisty a vybaveny například žebříky pro bezpečný vstup do moře.

SPORT A ZÁBAVA: v okolí hotelu je k dispozici velké množství vodních sportů či možnost potápění  
(za poplatek). V blízkosti hotelu se nachází také slavné kasíno Oracle, kde si například můžete vyzkoušet 
živý poker, blackjack či ruletu. 

pláž hotel s venkovním bazénem

venkovní bazén

hotel

vnitřní bazén

pokojtradiční maltské čluny

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy

od 16.990 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

HIT SEZONY 2017

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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HOTEL & RESORT LA

Veškeré příplatky naleznete na webu www.kovotour.cz
Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, 
základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa 
a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu 
uvedeném u ubytovacího zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze označené 
termíny, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, 
 DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz). 
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

SOBOTA - SOBOTA

ČTVRTEK - ČTVRTEK

Letecky z Prahy

Letecky z Brna

8 denní zájezd (7 nocí)

8 denní zájezd (7 nocí)
termín

DOTOVANÁ
CENA KČ

12.05. - 19.05.* 14.990
19.05. - 26.05.* 14.990
26.05. - 02.06.* 14.990
02.06. - 09.06.* 15.490
09.06. - 16.06.* 15.490
16.06. - 23.06.* 15.490
23.06. - 30.06.* 15.790
30.06. - 07.07.* 15.790
07.07. - 14.07. 15.790
14.07. - 21.07. 15.990
21.07. - 28.07. 15.990
28.07. - 04.08. 15.990
04.08. - 11.08. 15.990
11.08. - 18.08. 15.990
18.08. - 25.08. 15.990
25.08. - 01.09.* 15.790
01.09. - 08.09.* 15.790
08.09. - 15.09.* 15.790
15.09. - 22.09.* 15.490
22.09. - 29.09.* 15.490
29.09. - 06.10.* 15.490
06.10. - 13.10.* 14.990
13.10. - 20.10.* 14.990
20.10. - 27.10.* 14.990

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

21.06. - 28.06.* 15.790
28.06. - 05.07.* 15.790
05.07. - 12.07. 15.790
12.07. - 19.07. 15.990
19.07. - 26.07. 15.990
26.07. - 02.08. 15.990
02.08. - 09.08. 15.990
09.08. - 16.08. 15.990
16.08. - 23.08. 15.990
23.08. - 30.08. 15.790
30.08. - 06.09.* 15.790
06.09. - 13.09.* 15.790
13.09. - 20.09.* 15.490
20.09. - 27.09.* 15.490

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Severní Kypr - Lapta

POLOHA: Hotel & Resort LA se nachází ve městě Lapta na severu ostrova. Má 3 bazény, vlastní 
soukromou pláž a je obklopen krásnými subtropickými zahradami. Hotelovým hostům se na-
skýtá jak překrásný výhled na moře a pobřeží, tak i dechberoucí panorama horského masivu. 
Město Kyrenia je vzdáleno cca 15 km a letiště Ercan 45 km.

VYBAVENOST: recepce, venkovní bazén, bazén na pláži, vnitřní vyhřívaný bazén, směnár-
na, WiFi v lobby zdarma, PC koutek, prádelna, trezor na recepci zdarma, restaurace, bar v lo-
bby, bar u bazénu, bar na pláži, malá posilovna, stolní tenis, stolní fotbálek, billiárd, slunečníky 
a lehátka u bazénu i na pláži zdarma, plážové osušky, sauna (za poplatek), vířivka, tenis, dětské hřiště. 

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, TV, telefon, dět-
ská postýlka zdarma (na vyžádání), vlastní soc. zařízení, fén, rychlovarná konvice, minibar (ob-
sah za příplatek). 

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně (8:00–10:00) a večeře (20:00–22:00) formou švéd-
ských stolů.

PLÁž: soukromá písečná pláž před hotelem s pozvolným vstupem do moře. Vlastní plážový 
bazén a bar. Plážový servis zdarma. ČTVRTEK - ČTVRTEK

Letecky z Ostravy

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

07.06. - 14.06.* 14.890
14.06. - 21.06.* 15.490
27.09. - 04.10.* 15.490
04.10. - 11.10.* 14.990

pláž před hotelem

pokoj

venkovní bazén s výhledem na moře

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Ostravy

od 14.890 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

HIT SEZONY 2017

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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POLOHA: hotel Leton Aphrodite je vzdálen 5 km západně od historického přístavu města Kyrenia. Hotel 

je umístěn v překrásné zahradě, obklopen tropickými ovocnými stromy. Romantické prostředí dotváří 

kulisy pohoří nazývaného Pět prstů. Od letiště Ercan je hotel vzdálen 45 km.

VYBAVENÍ: recepce, směnárna, hotelový trezor, restaurace Aphrodite nabízející vyhlášenou stře-

domořskou, mezinárodní i regionální kuchyni, venkovní bazén s lehátky a slunečníky (zdarma), WiFi 

ve veřejných prostorách hotelu, stolní tenis, venkovní bazén, pool bar (možnost zakoupení občerstvení 

za poplatek), šipky, šachy, stolní hra backgammon.

UBYTOVÁNÍ: moderní klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zaří-

zení, fén, SAT TV, telefon, mini bar, trezor (za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu. 

PLÁž: písečná pláž se nachází ve vzdálenosti 250 m, lehátka a slunečníky (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA: nabídka vodních sportů a aktivit na pláži, příp. potápění (za poplatek).

NÁŠ NÁZOR: doporučujeme klientům všech věkových kategorií. 

HOTEL LETON APHRODITE BEACH

Veškeré příplatky naleznete na webu www.kovotour.cz
Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, 
základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa 
a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu 
uvedeném u ubytovacího zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze označené 
termíny, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, 
 DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz). 
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

ČTVRTEK - ČTVRTEK

SOBOTA - SOBOTA
Letecky z Brna

Letecky z Prahy

8 denní zájezd (7 nocí)

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

21.06. - 28.06.* 14.790
28.06. - 05.07.* 14.990
05.07. - 12.07. 14.990
12.07. - 19.07. 14.990
19.07. - 26.07. 15.490
26.07. - 02.08. 15.490
02.08. - 09.08. 15.490
09.08. - 16.08. 15.490
16.08. - 23.08. 15.490
23.08. - 30.08. 14.990
30.08. - 06.09.* 14.990
06.09. - 13.09.* 14.990
13.09. - 20.09.* 14.790
20.09. - 27.09.* 14.790

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

12.05. - 19.05.* 14.290
19.05. - 26.05.* 14.290
26.05. - 02.06.* 14.290
02.06. - 09.06.* 14.490
09.06. - 16.06.* 14.490
16.06. - 23.06.* 14.790
23.06. - 30.06.* 14.790
30.06. - 07.07.* 14.990
07.07. - 14.07. 14.990
14.07. - 21.07. 14.990
21.07. - 28.07. 15.490
28.07. - 04.08. 15.490
04.08. - 11.08. 15.490
11.08. - 18.08. 15.490
18.08. - 25.08. 15.490
25.08. - 01.09.* 14.990
01.09. - 08.09.* 14.990
08.09. - 15.09.* 14.990
15.09. - 22.09.* 14.790
22.09. - 29.09.* 14.790
29.09. - 06.10.* 14.790
06.10. - 13.10.* 14.490
13.10. - 20.10.* 14.490
20.10. - 27.10.* 14.490

Severní Kypr - Kyrenia

NOVINKA 

ČTVRTEK - ČTVRTEK

Letecky z Ostravy

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

07.06. - 14.06.* 14.290
14.06. - 21.06.* 14.790
27.09. - 04.10.* 14.790
04.10. - 11.10.* 14.690

pláž před hotelem

venkovní bazén

pokoj

hotel s venkovním bazénem

hotel s venkovním bazénem

venkovní bazén

venkovní bazén

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy a Ostravy

od 14.290 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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HOTEL ACAPULCO

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Severní Kypr - Kyrenia

POLOHA: oblíbený rozlehlý hotelový areál je situován 10 km od centra letoviska Kyrenia (možnost 
dopravy hotelovým minibusem za poplatek) přímo u krásné dlouhé soukromé písečné pláže. Nákupní 
možnosti a zábavu mají hosté přímo v hotelu nebo v centru Kyrenie (bary, restaurace, taverny, obchody, 
zastávka místní dopravy, ovocný trh, půjčovny automobilů a motocyklů, parky, kavárny, sportoviště). 
Mezinárodní letiště Ercan je vzdáleno 40 km od hotelu. 

VYBAVENOST: recepce, směnárna, lobby bar, internetový koutek (za poplatek), obchod se suvený-
ry, velká restaurace s terasou a nádherným výhledem na moře, velký bazén se skluzavkou (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén, bar u bazénu, jacuzzi, miniklub, vnitřní bazén, tenisové kurty, po-
silovna, hřiště na plážový volejbal, basketbal, dětské hřiště, velké kasino, dětský lunapark (za poplatek), 
sauna, masážní salon, spa, WiFi (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ: ubytování je primárně zajištěno ve vilkách. Moderně zařízené prostorné dvoulůžkové po-
koje/bungalovy s možností až dvou přistýlek s balkonem nebo terasou, vlastní soc. zařízení (sprcha 
nebo vana, toaleta), telefon, klimatizace, rádio, SAT TV, minibar (za poplatek), fén, trezor (za poplatek). 
Hotel má několik pokojů přizpůsobených handicapovaným klientům (na vyžádání). 

STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně (7:00-10:00), obědy (12:30-14:30) a večeře (19:00-21:00) 
formou švédských stolů, místní alkoholické a nealkoholické nápoje (zdarma) v Moon Rise baru (10:00-
24:00). Importované nápoje, čerstvé ovocné šťávy, turecká káva, bylinné čaje a nápoje v lahvích za 
poplatek.  

PLÁž: krásná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře a širokou nabídkou vodních sportů (za 
poplatek) se nachází přímo před resortem. Klientům jsou k dispozici lehátka a slunečníky (zdarma). Pláž 
u hotelu je považována za jednu z nejkrásnějších na Kypru.

SPORT A ZÁBAVA: hotel zajišťuje animační program a pravidelné zábavné večerní show s živou hudbou 
a tancem. Umožňuje sportovní aktivity jako např. cvičení ve fitness, aerobik, vodní gymnastiku, vodní 
pólo, plážový volejbal, basketbal, tenis (za poplatek), stolní tenis a vodní sporty na pláži (za poplatek). Dět-
ský bazén se skluzavkou, miniklub, moderní hřiště a lunapark (za poplatek). Pro relaxaci je určen bazén 
s opalovací terasou, sauna, masáže, vířivka a dobře vybavené fitness.

SOBOTA - SOBOTA

Letecky z Prahy

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

12.05. - 19.05.* 19.990
19.05. - 26.05.* 19.990
26.05. - 02.06.* 20.990
02.06. - 09.06.* 21.990
09.06. - 16.06.* 21.990
16.06. - 23.06.* 22.490
23.06. - 30.06.* 22.490
30.06. - 07.07.* 23.990
07.07. - 14.07. 24.490
14.07. - 21.07. 24.490
21.07. - 28.07. 24.990
28.07. - 04.08. 25.490
04.08. - 11.08. 25.490
11.08. - 18.08. 25.490
18.08. - 25.08. 25.490
25.08. - 01.09.* 24.990
01.09. - 08.09.* 24.990
08.09. - 15.09.* 24.490
15.09. - 22.09.* 24.490
22.09. - 29.09.* 23.990
29.09. - 06.10.* 22.490
06.10. - 13.10.* 21.990
13.10. - 20.10.* 21.990
20.10. - 27.10.* 21.990

ČTVRTEK - ČTVRTEK

ČTVRTEK - ČTVRTEK

Letecky z Brna

Letecky z Ostravy

8 denní zájezd (7 nocí)

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

21.06. - 28.06.* 22.490
28.06. - 05.07.* 23.990
05.07. - 12.07. 24.490
12.07. - 19.07. 24.490
19.07. - 26.07. 24.990
26.07. - 02.08. 25.490
02.08. - 09.08. 25.490
09.08. - 16.08. 25.490
16.08. - 23.08. 25.490
23.08. - 30.08. 24.990
30.08. - 06.09.* 24.990
06.09. - 13.09.* 24.490
13.09. - 20.09.* 24.490
20.09. - 27.09.* 23.990

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

07.06. - 14.06.* 21.990
14.06. - 21.06.* 22.490
27.09. - 04.10.* 23.490
04.10. - 11.10.* 22.490

areál hotelu pláž před hotelem

venkovní bazén a pláž

venkovní bazén
Letecky týden u moře
s ALL INCLUSIVE

Letecky z Prahy

od 19.990 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

Veškeré příplatky naleznete na webu www.kovotour.cz
Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, 
základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa 
a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu 
uvedeném u ubytovacího zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze označené 
termíny, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, 
 DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz). 
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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POLOHA: hotel Golden Bay prošel v roce 2017 kompletní rekonstrukcí. Hotel se nachází v lokalitě 

Alsancak v oblasti Kyrenia. Od letiště Ercan je hotel vzdálen 35 km.

VYBAVENÍ: recepce, směnárna, hotelový trezor (za poplatek), restaurace, mini market, dětský koutek, 

stolní fotbal, billiárd, venkovní bazén s oddělenou částí pro děti s lehátky a slunečníky (zdarma), WiFi. 

Pro zájemce možnost masáží a kosmetiky (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ: moderní klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. 

zařízení, TV, telefon, WiFi (za poplatek), kuchyňský kout se základním vybavením. Všechny pokoje jsou 

nekuřácké. Část pokojů je vybavena francouzským oknem.

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu. Za příplatek možnost PLNÉ PENZE.

PLÁž: písečná pláž se nachází ve vzdálenosti cca 100 m, lehátka a slunečníky (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA: nabídka vodních sportů a aktivit na pláži (jet ski, jízda na banánu, parasailing apod 

vše za poplatek).

NÁŠ NÁZOR: romantické lokalita s překrásnými okolními scenériemi, vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak 

i pro jednotlivce či páry vyhledávající zejména odpočinek.

HOTEL GOLDEN BAY

www.dotovanepobyty.cz

SOBOTA - SOBOTA

Letecky z Prahy

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

12.05. - 19.05.* 14.290
19.05. - 26.05.* 14.290
26.05. - 02.06.* 14.290
02.06. - 09.06.* 14.490
09.06. - 16.06.* 14.490
16.06. - 23.06.* 14.790
23.06. - 30.06.* 14.790
30.06. - 07.07.* 14.990
07.07. - 14.07. 14.990
14.07. - 21.07. 14.990
21.07. - 28.07. 15.490
28.07. - 04.08. 15.490
04.08. - 11.08. 15.490
11.08. - 18.08. 15.490
18.08. - 25.08. 15.490
25.08. - 01.09.* 14.990
01.09. - 08.09.* 14.990
08.09. - 15.09.* 14.990
15.09. - 22.09.* 14.790
22.09. - 29.09.* 14.790
29.09. - 06.10.* 14.790
06.10. - 13.10.* 14.490
13.10. - 20.10.* 14.490
20.10. - 27.10.* 14.490

ČTVRTEK - ČTVRTEK

ČTVRTEK - ČTVRTEK

Letecky z Ostravy

Letecky z Brna

8 denní zájezd (7 nocí)

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

07.06. - 14.06.* 14.290
14.06. - 21.06.* 14.790
27.09. - 04.10.* 14.790
04.10. - 11.10.* 14.690

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

21.06. - 28.06.* 14.790
28.06. - 05.07.* 14.990
05.07. - 12.07. 14.990
12.07. - 19.07. 14.990
19.07. - 26.07. 15.490
26.07. - 02.08. 15.490
02.08. - 09.08. 15.490
09.08. - 16.08. 15.490
16.08. - 23.08. 15.490
23.08. - 30.08. 14.990
30.08. - 06.09.* 14.990
06.09. - 13.09.* 14.990
13.09. - 20.09.* 14.790
20.09. - 27.09.* 14.790

NOVINKA 

výhled z hotelu

pokojpláž

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy a Ostravy

od 14.290 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

Veškeré příplatky naleznete na webu www.kovotour.cz
Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, 
základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa 
a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu 
uvedeném u ubytovacího zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze označené 
termíny, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, 
 DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz). 
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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POLOHA: oblíbený rodinný hotel zasazený do příjemně vzrostlé tropické zahrady, je situován v oblasti 

Kasiyaka cca 18 km od města Kyrenia. Mezinárodní letiště Ercan je vzdáleno 55 km. 

VYBAVENÍ: recepce s trezorem, směnárna, lobby bar, hlavní bar, venkovní bazén s pool barem, bazén 

se skluzavkami, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), WiFi v prostorách hotelu, možnost zapůjčení 

adaptérů do zásuvek (za poplatek, omezený počet).

UBYTOVÁNÍ: příjemně zařízené klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 

s balkonem nebo terasou, vlastní soc. zařízení, fén, minibar, rychlovarná konvice, TV, telefon.

STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně (8:00-10:00), obědy (12:30-14:30) a večeře (19:00-21:00) 

formou švédských stolů, místní nealkoholické a alkoholické nápoje v hlavním baru (11:00–23:00).

PLÁž: písečná pláž ve vzdálenosti 3 km (možnost shuttle busu na pláž), lehátka, slunečníky a plážový 

bar (vše za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA: billiárd, sauna (za poplatek), nedaleko hotelu se nachází aquapark (za poplatek), 

minigolf (za poplatek). 

NÁŠ NÁZOR: doporučujeme klientům všech věkových kategorií.

HOTEL CLUB SIMENA HOLIDAY VILLAGE 

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Severní Kypr - Kyrenia

SOBOTA - SOBOTA

Letecky z Prahy

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

12.05. - 19.05.* 11.990
19.05. - 26.05.* 11.990
26.05. - 02.06.* 12.490
02.06. - 09.06.* 12.490
09.06. - 16.06.* 12.490
16.06. - 23.06.* 12.990
23.06. - 30.06.* 12.990
30.06. - 07.07.* 13.490
07.07. - 14.07. 13.490
14.07. - 21.07. 13.490
21.07. - 28.07. 13.990
28.07. - 04.08. 13.990
04.08. - 11.08. 13.990
11.08. - 18.08. 13.990
18.08. - 25.08. 13.990
25.08. - 01.09.* 13.490
01.09. - 08.09.* 13.490
08.09. - 15.09.* 12.990
15.09. - 22.09.* 12.990
22.09. - 29.09.* 12.990
29.09. - 06.10.* 12.490
06.10. - 13.10.* 12.490
13.10. - 20.10.* 12.490
20.10. - 27.10.* 12.490

ČTVRTEK - ČTVRTEK

Letecky z Brna

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

21.06. - 28.06.* 12.990
28.06. - 05.07.* 13.490
05.07. - 12.07. 13.490
12.07. - 19.07. 13.490
19.07. - 26.07. 13.990
26.07. - 02.08. 13.990
02.08. - 09.08. 13.990
09.08. - 16.08. 13.990
16.08. - 23.08. 13.990
23.08. - 30.08. 13.490
30.08. - 06.09.* 13.490
06.09. - 13.09.* 12.990
13.09. - 20.09.* 12.990
20.09. - 27.09.* 12.990

NOVINKA 

ČTVRTEK - ČTVRTEK

Letecky z Ostravy

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

07.06. - 14.06.* 12.490
14.06. - 21.06.* 12.990
27.09. - 04.10.* 12.890
04.10. - 11.10.* 12.690

hotel s venkovním bazénem

venkovní bazén

venkovní bazén

restaurace

restaurace pokoj

Letecky týden u moře
s ALL INCLUSIVE

Letecky z Prahy

od 11.990 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

Veškeré příplatky naleznete na webu www.kovotour.cz
Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, 
základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa 
a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu 
uvedeném u ubytovacího zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze označené 
termíny, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, 
 DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz). 
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.+420 602 449 442 info@libusetravel.cz


