
Odlety na dovolenku z Popradu

Popradské letisko Vám ponúka príjemný a bezpečný odlet. Najmä v lete Vám práve 
toto letisko zaručí častejšie odlety na dovolenky než v iných ročných obdobiach. Z toho 
vyplýva, že máte možnosť odcestovať kedykoľvek Vám to bude vyhovovať. Môžete si vybrať
z týchto dvoch možností: Poprad – Bulharsko a Poprad – Turecko.

Najlepšie hodnotené zájazdy

Na našej stránke, čo sa týka odletov z Popradu, je jeden z najlepšie hodnotených zájazdov 
zájazd do Turecka, konkrétne do mesta Side, kde nájdete aj jeden z najlepšie hodnotených 
hotelov Alva Donna Beach Resort Comfort. Pre tento zájazd platí zľava na deti. Má celkom
8 pozitívnych hodnotení, čo znamená, že tam určite zažijete kopec zábavy a oddychu. V tejto 
lokalite v čase dovolenky sa musíte pripraviť najmä na teploty, ktoré sa pohybujú okolo 31°C 
ovzdušia a 27°C vody. Hotel Alva Donna Beach Resort Comfort Vám ponúka kryté aj 
nekryté bazény určené pre dospelých, ale aj deti, detské ihriská, ale aj oddychové a zábavné 
akcie, medzi ktoré patrí tenis, volejbal a sauny s možnosťou rôznych odborných masáží. 
V prípade záujmu odletu z Popradu do Bulharska tu máme tiež skvelo hodnotené zájazdy. 
Ako príklad uvedieme konkrétny hotel s názvom Marina Royal Palace, z ktorého nebudete 
chcieť odísť. Je to prekrásne a najmä ideálne miesto na dovolenku. Zasa na druhej strane, 
všetko má svoje výhody aj nevýhody a tento zájazd má predsa len malú chybičku. Na tento 
zájazd sa nevťahuje zľava s deťmi, ale na opačnej strane tu platí zľava pre seniorov (viac 
o tejto zľave nájdete v profile zájazdu). Tento hotel sa tiež vyznačuje svojím tichým 
prostredím, čo ocenia hlavne ľudia, ktorí hľadajú dovolenku z dôvodu oddychu. Mládež tu 
nájde pripojenie na WiFi a taktiež aj posilňovňu a iné športy.               

Ako je to s deťmi?

Vo väčšine prípadov platí nasledovné: Pobyt a doprava pre dve deti zadarmo (za deti sa 
platia len servisné poplatky). Akcia platí pri uhradení plnej ceny zájazdu všetkých cestujúcich
osôb v termíne do skončenia akcie. Pobyt a doprava pre jedno dieťa zadarmo (za dieťa sa 
platia len servisné poplatky) a zľava 12% pre spolucestujúce osoby. Akcia platí pri uhradení 
plnej ceny zájazdu všetkých cestujúcich osôb v termíne do skončenia uvedenej akcie. 
V prípade potreby Vám bližšie informácie poskytne predajca zájazdu. 

Nezabudnite!



Ak sa rozhodnete cestovať do Turecka, musíte brať na vedomie to, že väčšina úradov 
a leteckých spoločností často kontrolujú platný cestovný pas aspoň 150 dní po návrate späť. 
Prosíme, skontrolujte si to ešte pred odletom, aby sa nenaskytli žiadne komplikácie. Ďalej Vás
chceme informovať o tom, že ak sa Vám nečakane zmenia plány a nebudete môcť zájazd 
uskutočniť, iba s Invia máte 100% istotu vrátenia peňazí a to v plnej výške. 

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


