
Odlety na dovolenku z Bratislavy

Hlavné a zároveň najväčšie mesto Slovenska, ktoré sa nachádza na západe a blízko 
Rakúskych hraníc, dáva ľuďom možnosť odletieť na dovolenku najmä do týchto krajín: 
Bratislava – Bulharsko, Bratislava – Grécko, Bratislava – Turecko a Bratislava – Egypt. 

To najlacnejšie z Bulharska 

Najlacnejší zjazd do Bulharska trvá 5 dní. Týchto 5 dní by ste strávili 
v trojhviezdičkovom penzióne Dajana, ktorý sa nachádza necelých 300 metrov od pláže 
a v pokojnom prostredí, čo znamená, že Vás tam nič nebude vyrušovať. Základná cena 
zájazdu je od 85 € na osobu.  

To najlacnejšie z Grécka

Čo sa týka Grécka, možností máte viac ako dosť. Avšak najlacnejším zájazdom je 8 dňový 
pobyt v hoteli Mavra Studios Clever, kde sa cena pohybuje od 101 € (cena nezahŕňa cestovné 
poistenie). Tak ako platí pri väčšine zájazdov, aj na tento sa vzťahuje pobyt pri mori. 
Apartmány v tomto hoteli obsahujú dokonca kuchynku so základným vybavením, sprchový 
kút a balkóny. Ženy tu môžu využiť služby kaderníctva, fitness alebo sauny. 

To najlacnejšie z Turecka

Koho by nepotešil hotel v Turecku za najnižšiu cenu a s All Inclusive stravou? Turecký 
trojhviezdičkový hotel Kleopatra Faith si ľudia pochvaľujú najmä z dôvodu priateľského 
personálu. Ďalej tu využijete množstvo aktivít, ku ktorým patria sauny, masáže, pre ženy 
fitness, pre mužov posilňovne, pre deti tobogany s vonkajšími a vnútornými bazénmi a bary. 
Vhodné miesto na dovolenku pre rodiny s deťmi, kde sa ľudia stále vracajú s radosťou. 
Zájazd Vás cenovo vyjde zhruba od 146 €. 

To najlacnejšie z Egypta

Dovolenka v Egypte Vám vykúzli úsmev na tvári a to najmä z dôvodu nádherného prostredia.
Slnečníky, bazény, palmy navôkol, more a 38° teploty – to je to, čo si určite zamilujete. Tento
zájazd Vás bude stáť niečo od 159 €, ale výsledok dovolenky naozaj stojí za to! Pre 
milovníkov biliardu, stolného tenisu a šachov má tento hotel skvelú správu. Všetko si tu 



môžete zahrať a relaxovať v perfektnej spoločnosti mimo domova. Samozrejme tu využite aj 
mnoho iných akcií, ako sú napríklad potápanie a potápačské kurzy (pre deti), plávanie, 
opaľovanie – tu platí, že slnečníky, matrace a osušky dostanete zdarma. Tak na čo čakáte? 
Vyberte si z tejto ponuky tú najlepšiu dovolenku a odpočiňte si v tých najkrajších krajinách 
sveta. 

V prípade otázok ohľadom zájazdov neváhajte kontaktovať našu 
online podporu, ktorá je tu vždy len pre Vás! 

        


