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BALI 

HOTEL CITADINES 
KUTA

HOTEL NUSA DUA BEACH AND SPA 
NUSA DUA

BALI SANDY RESORT 
KUTA

Popis a poloha: Hotel Citadines je si-
tuovaný v oblíbené lokalitě Kuta. Na-
bízí ubytování v moderně zařízených 
studiích a apartmánech s wifi připo-
jením zdarma. Klimatizovaná studia 
a apartmány  mají posezení s pohov-
kou, kabelovou TV, rychlovarnou konvi-
ci, fén a toaletní potřeby zdarma. Hos-
tům je dále k dispozici bazén, fitness 

centrum, restaurace, kavárna a prádel-
na. Aparthotel leží přibližně 10 minut 
chůze od nákupního centra Beachwalk, 
v blízkosti se dále nachází Hard Rock 
Café nebo nákupní pasáž Kuta Square.
Stravování: Snídaně formou bufetu.
Koupání: Písčitá pláž přímo u hotelu, 
nebo střešní bazén s terasou. 

Popis a poloha: Luxusní pětihvězdičko-
vý resort se nachází na klidném místě 
uprostřed tropické zahrady, má 3 ven-
kovní bazény a soukromou písečnou 
pláž. Hotel nabízí různé denní aktivity, 
například lekce potápění, vodní aerobik 
a taneční kurzy. Hostům je k dispozici 
wellness a fitness centrum, salon krá-
sy, několik restaurací, barů a obchod se 
suvenýry. Ve všech prostorách je zdar-

ma dostupné wifi připojení. Klimatizo-
vané pokoje jsou zařízeny typickým ba-
linéským nábytkem s balkonem nebo 
terasou a výhledem do zahrady nebo 
na pláž. Mají TV/SAT, minibar, trezor, 
telefon, fén, příslušenství pro přípravu 
kávy a čaje. 
Stravování: Snídaně formou bufetu.
Koupání: Písčitá pláž přímo u hotelu,  
3 hotelové bazény.

Popis a poloha: Hotel se nachází 
v blízkosti známé pláže Kuta a zároveň 
kousek od centra města. Resort nabí-
zí klientům půjčovnu aut, směnárnu, 
venkovní bazén s lehátky a barem, 
za poplatek zde můžete využít také 
pravé balijské masáže. V klimatizo-

vaných pokojích s typickým stylovým 
interiérem najdete TV, fén, telefon, 
balkon a koupelnu s toaletními potře-
bami zdarma.
Stravování: Snídaně formou bufetu.
Koupání: Písčitá pláž cca 400 metrů 
od hotelu, hotelový bazén.

BALI
Bali, přezdívané „Ostrov bohů” je jedním z mnoha ostrovů Indonésie. Tento ost-
rov sopečného původu se již dlouho řadí k nejoblíbenějším destinacím na světě. 
Je tomu tak nejen kvůli nádhernému moři, exotické přírodě a dobrému jídlu, 
ale také i díky stále se usmívajícímu tamějšímu obyvatelstvu. Na ostrově se 
nacházejí také četné památky odlišných, zejména hinduistických kultur. Hlavní 
město Denpasar, u kterého je mezinárodní letiště, leží poblíž rušného města 
Kuty. Klidnější Sanur nabízí skvělé podmínky pro plavání. Denní teploty jsou vel-
mi příjemné a celoročně se pohybují mezi 20 - 33°C. Od prosince do března sice 
západní monsun přináší občasné srážky, ale přesto jsou dny většinou slunečné, 
protože srážky přichází zpravidla pozdě odpoledne a poté rychle pominou. 

Sanur: Sanur je jednou z největších tradičních vesnic Bali, ale zároveň nabízí 
krásné hotely, restaurace a kulturní zábavní centra. Letovisko je vzdáleno pou-
hých 15 minut jízdy od Kuty a 15 km od letiště.  

Kuta: Toto živé město se nachází v jižní části Bali.  Původně klidná rybářská 
vesnička se rozrostla na rušné turistické centrum. Je proslulá svým nočním ži-
votem, levnými bary a restauracemi. Navzdory této proměně si však Kuta ucho-
vala svou krásu a přitažlivost. 

Nusa Dua: Původně rybářská vesnička a starý přístav, která dnes nabízí řadu 
přímořských komplexů, prvotřídních hotelů a letovisek a hlavně 6 kilometrovou 
pláž. Nusa Dua se nachází 14 km od mezinárodního letiště.

Podrobné ceny a termíny najdete na www.slantour.cz02 │ Exotika

19 hod.

BALI

PRAHA

od 24.990 Kč

10 dní / 7 nocí 

od 42.990 Kč

10 dní / 7 nocí od 26.990 Kč

10 dní / 7 nocí 



BALI 

PARIGATA RESORT AND SPA 
SANUR

HOTEL SATIVA SANUR COTTAGES 
SANUR

HOTEL MERCURE RESORT SANUR 
SANUR

HOTEL OASIS LAGOON SANUR 
SANUR

Popis a poloha: Parigata Resort and 
Spa je hotel vilového typu, skládají-
cí se ze tří budov. Resort se nachází 
v klidném prostředí letoviska Sanur 
a nabízí celkem 43 klimatizovaných 
pokojů, vybavených telefonem, trezo-
rem, balkonem nebo terasou a mini-
barem (za příplatek). Klientům je zde 

k dispozici také čistírna, půjčovna kol, 
masáže, restaurace, směnárna a wifi 
připojení zdarma.  V blízkosti hotelu 
se nachází množství barů, restaurací 
a obchůdků. 
Stravování: Snídaně formou bufetu. 
Koupání: Písčitá pláž cca 250 metrů 
od hotelu, hotelový bazén.

Popis a poloha: Tříhvězdičkový ho-
tel Sativa Sanur Cottages se nachází 
v tropické zahradě uprostřed letovis-
ka Sanur. Hotel poskytuje ubytování 
v padesáti nadstandardně zařízených 
dřevěných chatách obklopených koko-
sovými palmami. Hostům je k dispozici 
vlastní bazén, golfové hřiště, půjčovna 
automobilů a směnárna. Hotel nabízí 

nepřeberné množství zábavy, např. po-
tápění, jízdu na koni, plážové hry, wind-
surfing nebo okouzlující výlety do okolní 
přírody. K vybavení již zmíněných chat 
patří satelitní či kabelová TV, balkon, 
minibar, trezor a klimatizace.
Stravování: Snídaně formou bufetu.
Koupání: Písčitá pláž cca 300 metrů 
od hotelu, hotelový bazén.

Popis a poloha: Mercure Resort se na-
chází v krásné tropické zahradě přímo 
u písečné pláže v letovisku Sanur. Hos-
tům jsou zde k dispozici 2 venkovní ba-
zény, wellness centrum, tenisové kurty 
a wifi připojení zdarma. Resort poskytu-
je ubytování v klimatizovaných pokojích 

s balkonem, kabelovou TV, telefonem, 
minibarem a příslušenstvím na přípra-
vu kávy a čaje. V blízkosti hotelu se na-
chází řada restaurací a obchůdků. 
Stravování: Snídaně formou bufetu.
Koupání: Písčitá pláž u hotelu, 2 hote-
lové bazény.

Popis a poloha: Hotel Oasis Lagoon se 
nachází v oblíbeném letovisku Sanur 
a je jedním z nejmladších čtyřhvězdič-
kových resortů na Bali. Zajímavostí je 
velký venkovní bazén ve tvaru laguny. 
Hostům je k dispozici restaurace, well-
ness, posilovna, půjčovna kol a wifi 
zdarma.  Klimatizované pokoje jsou 
vybaveny TV, trezorem, minibarem, fé-
nem a příslušenstvím pro přípravu kávy 

a čaje. V restauraci Café de Dapoer 
ochutnáte asijské speciality i oblíbená 
mezinárodní jídla. Do baru s výhledem 
na bazén si můžete zajít na osvěžující 
koktejl. V blízkosti hotelu se nachá-
zí řada restaurací, nákupních center 
a barů. 
Stravování: Snídaně formou bufetu.
Koupání: Písčitá pláž cca 400 metrů 
od hotelu, hotelový bazén.
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od 29.990 Kč

10 dní / 7 nocí od 34.990 Kč

13 dní / 10 nocí 

od 31.250 Kč

10 dní / 7 nocí od 36.590 Kč

10 dní / 7 nocí 



SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL TOWERS ROTANA 
DUBAJ

HOTEL IBIS ONE CENTRAL 
DUBAJ

HOTEL AMWAJ ROTANA 
DUBAJ

Popis a poloha: Hotel Towers Rotana 
se nachází na vyhlášené Sheikh Zayed 
Road, kousek od nejvyšší budovy světa 
Burj Khalifa. Hostům je k dispozici ven-
kovní bazén s terasou, fitness centrum, 
sauna, vířivka, restaurace, bar a wifi 
zdarma. Klimatizované pokoje jsou vy-
bavené satelitní TV, trezorem a telefo-

nem. Naproti hotelu se nachází stanice 
metra Financial Centre. Dále se v blíz-
kosti hotelu nachází například Emirates 
Tower, nebo nákupní centrum Dubai 
Mall, vzdálené asi 10 minut jízdy autem.
Stravování: Snídaně formou bufetu. 
Koupání: Písčitá pláž Jumeirah cca 
2 km od hotelu, 2 hotelové bazény.

Popis a poloha: Nově vystavěný hotel 
Ibis One Central se nachází nedaleko 
známé Sheikh Zayed Road, kousek 
od nejvyšší budovy světa Burj Khali-
fa a nákupního střediska Dubai Mall. 
Hostům je k dispozici restaurace, bar, 
fitness centrum, čistírna a wifi zdarma. 

Všechny pokoje jsou klimatizované, 
moderně zařízené a mají trezor, sate-
litní TV, fén, telefon, toaletní potřeby 
a minibar (za poplatek).
Stravování: Snídaně formou bufetu. 
Koupání: Písčitá pláž Jumeirah cca 
4 km od hotelu. 

Popis a poloha: Luxusní hotel Amwaj 
Rotana se nachází u promenády ,,The 
Walk“ na známé Jumeirah Beach. Ho-
tel se nachází přímo u krásné pláže 
Jumeirah a je obklopen řadou re-
staurací, obchůdků a 5 minut chůze 
od hotelu se nachází také aquapark 
Splashpad. V hotelu je hostům k dis-
pozici směnárna, fitness centrum, 

sauna, kadeřnictví, lobby bar, 5 růz-
ných restaurací a wifi zdarma. Klima-
tizované pokoje s vlastním balkonem 
jsou vybaveny satelitní TV, trezorem, 
fénem, telefonem a minibarem 
(za poplatek). 
Stravování: Snídaně formou bufetu. 
Koupání: Písčitá pláž cca 100 m od ho-
telu, hotelový bazén.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Pouštní stát při pobřeží Perského zálivu je stále častějším cílem cestova-
telů. Jistota celoročního koupání, tepla a výhodných nákupů jsou lákadlem 
snad pro každého. Vychutnejte si koupání v průzračném moři a prožijte ne-
zapomenutelný výlet do poustě či luxusní Dubaje.

EMIRÁT DUBAJ
Emirát krásných pláží s bílým jemným pískem a průzračnou zelenomodrou 
barvou moře, na jehož pobřeží stojí ty nejpřepychovější hotely, jaké si jen doká-
žete představit. Nicméně turisté sem nejezdí jen kvůli koupání na bělostných 
plážích, ale i za levným zlatem, nákupními možnostmi a špičkovými golfovými 
hřišti.

www.slantour.cz04 │ Exotika

6 hod.

DUBAI

PRAHA

od 34.990 Kč

8 dní / 7 nocí 

od 11.790 Kč

5 dní / 4 noci od 25.990 Kč

8 dní / 7 nocí 



RIO DE JANEIRO 
Rio de Janeiro patří právem k nejkrásnějším městům světa. Rio nabídne svým 
návštěvníkům rozmanitost v každém směru, může se pyšnit vysokými horami, 
nádherným mořem se světoznámými plážemi, ale také spoustou historických 
míst. Brazilci jsou milí, přátelští lidé, kteří milují zábavu a s láskou k tanci se už 
rodí, všeříkající je známý brazilský karneval.
Většina našich hotelů je situována v blízkosti proslulé pláže Copacabana. Nedale-
ko od ní se nachází i další vyhledávaná pláž Ipanema. Zvolit si však můžete pobyt 
v nové čtvrti Barra, v které se odehrávaly soutěže Letní olympiády v roce 2016.  
Během vašeho pobytu v Riu určitě nevynecháte návštěvu sochy Crista (tzv. Cor-
covado) i výlet lanovkou na Sugar Hill (tzv. Cukrovou homoli). Zkusit však může-
te i návštěvu některé z favel (v doprovodu našeho průvodce). Sportovní fanoušci 
určitě neopominou návštěvu proslulého fotbalového stadionu Maracaná.  

POBYT V BRAZÍLII SI MŮŽETE PRODLOUŽIT O NÁVŠTĚVOU VODOPÁDŮ IGUACÚ. 

14 hod.

RIO

PRAHA

RIO DE JANEIRO 

HOTEL COPACABANA MAR 
RIO DE JANEIRO 

HOTEL BANDEIRANTES 
RIO DE JANEIRO

HOTEL WINDSOR BARRA 
RIO DE JANEIRO

Popis a poloha: Popis a poloha: Hotel 
se nachází jen kousek od slavné plá-
že Copacabana a může se pochlubit 
střešním bazénem s terasou, která 
vám poskytne krásný panoramatický 
výhled do okolí. Hostům je v hotelu 
k dispozici posilovna, restaurace a wifi 
připojení zdarma. Hotel disponuje 

prostornými klimatizovanými poko-
ji, vybavenými kabelovou TV, telefo-
nem a minibarem. Hotel leží pouhých 
50 metrů od stanice metra Cardeal  
Arcoverde.
Stravování: Snídaně formou bufetu. 
Koupání: Písčitá pláž Copacabana cca 
150 m od hotelu, hotelový bazén.

Popis a poloha: Hotel se nachází 5 
minut chůze od pláže Copacabana. 
Hostům je zde k dispozici střešní ba-
zén, restaurace, bar, posilovna, sauna 
a wifi připojení zdarma. Klimatizované 
pokoje jsou vybaveny kabelovou TV, te-

lefonem a minibarem.  Stanice metra 
Siqueira Campos se nachází cca 500 
metrů od hotelu. 
Stravování: Snídaně formou bufetu. 
Koupání: Písčitá pláž  Copacabana cca 
500 m od hotelu, hotelový bazén.

Popis a poloha: Luxusní hotel Wind-
sor Barra se nachází přímo na pláži 
Barra da Tijuca, v jedné z nejexkluziv-
nějších nákupních čtvrtí Ria. V části 
Barra da Tijuca nalezneme mno-
ho turistických atrakcí, restaurací, 
barů, nákupních center a přírodních 
parků.  Hotel nabízí restauraci, bar, 

směnárnu, saunu, jacuzzi, bazén 
a wifi připojení zdarma. Klimatizo-
vané pokoje jsou vybaveny kabelo-
vou TV, trezorem, telefonem, fénem  
a minibarem. 
Stravování: Snídaně formou bufetu. 
Koupání: Písčitá pláž u hotelu, hotelový 
bazén.

 Exotika │ 05Řadu dalších hotelů najdete na www.slantour.cz

od 39.990 Kč

10 dní / 7 nocí 

od 24.690 Kč

6 dní / 3 nocí od 29.290 Kč

10 dní / 7 nocí 



16 hod.

CANCÚN

PRAHA

www.slantour.cz06 │ Exotika

MEXIKO

HOTEL REEF PLAYACAR 
PLAYA DEL CARMEN

HOTEL ANTILLANO 
CANCÚN

HOTEL GRAN PORTO RESORT 
PLAYA DEL CARMEN

Popis a poloha: Hotel Reef Playacar 
se nachází na sněhově bílé pláži Coco 
Beach na okraji vyhlášeného letoviska 
Playa del Carmen. Hostům je zde k dis-
pozici několik restaurací, barů, posilov-
na, wellness, půjčovna kol, potápěčské 
centrum a wifi připojení za poplatek. 
Klimatizované pokoje jsou vybaveny 

miniledničkou, TV, telefonem, fénem 
a balkonem nebo terasou. 
Stravování: All inclusive, zahrnující pl-
nou penzi, včetně menších svačinek, 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
během dne.
Koupání: Písčitá pláž přímo u hotelu, 2 
hotelové bazény. 

Popis a poloha: Hotel se nachází 400 
metrů od centra města Cancún. Hostům 
je v hotelu k dispozici 24 hodinová re-
cepce, pokojová služba, snack bar a wifi 
připojení zdarma. Hotel nabízí jednodu-
ché ubytování ve 48 klimatizovaných 
pokojích s kabelovou televizí, telefonem, 
fénem a toaletními potřebami zdarma. 

V blízkosti hotelu se nachází množství 
restaurací, obchůdků a barů. Pár metrů 
od hotelu je autobusová zastávka, od-
kud můžete dojet do letovisek Playa del 
Carmen nebo Chichen Itza.  
Stravování: Kontinentální snídaně. 
Koupání: Písčitá pláž cca 10 minut au-
tem od hotelu, hotelový bazén.

Popis a poloha: Luxusní all inclusive 
resort se nachází na odlehlé pláži, 
pár minut od letoviska Playa del Car-
men. V blízkosti hotelu se nachází 
spousta restaurací, barů a obchodů 
na 5th Avenue. Hostům je k dispozici 
několik různorodých restaurací, barů, 
posilovna, prvotřídní wellness, dětský 
klub a wifi připojení zdarma. Klimati-

zované pokoje jsou vybaveny miniba-
rem, TV, telefonem, rádiem, fénem 
a balkonem.
Stravování: All inclusive, zahrnující pl-
nou penzi podávanou formou bufetu 
nebo a la carte, alkoholické a nealko-
holické nápoje během dne.
Koupání: Soukromá písčitá pláž pří-
mo u hotelu, hotelový bazén. 

Dovolená v Mexiku vám umožňuje neopakovatelným způsobem kombinovat 
odpočinek na překrásných plážích Karibiku s výlety za poznáním starých 
indiánských kultur. Pro milovníky vodního světa jistě není bez zajímavosti, 
že celé pobřeží v této oblasti lemuje druhý největší pás korálových útesů 
na světě. K vaší spokojené dovolené přispějí výjimečně kvalitní all inclusive 
resorty.  Nejznámějším letoviskem je CANCÚN - moderní karibské letovis-
ko s bílými písčitými plážemi a tyrkysově modrým mořem ležící na východě 
Yucatánského poloostrova. Chcete-li si užít více typické mexické kultury 
a možná poněkud klidnější dovolené, pak vám můžeme doporučit letovisko 
Playa del Carmen.  

CANCÚN
Moderní a stále se rozvíjející letovisko floridského typu se nachází na břehu 
Karibského moře. Většina nabízených hotelů leží na úzké výspě, která oddělu-
je známou Nichupte lagunu od oceánu. Pláže jsou zde písčité, o celkové délce 
přes 20 km. Přímo v Cancúnu naleznete několik menších mayských památek. 
Letiště je vzdáleno cca 20 minut jízdy.

PLAYA DEL CARMEN 
Letovisko leží asi 60 km jižně od Cancúnu. Letovisko si zachovává svůj typický 
mexický kolorit. Hotely se nacházejí ve dvou zónách - buď přímo v Playa del 
Carmen, nebo v cca 2 km vzdáleném Playacar. Pláže jsou zde písčité. Letiště 
je vzdáleno cca 50 minut jízdy. V centru městečka se nachází rovněž  vyhledá-
vaný trajekt na ostrov Cozumel.

od 52.690 Kč

9 dní / 7 nocí 

od 29.990 Kč

9 dní / 7 nocí od 47.990 Kč

9 dní / 7 nocí 



FLORIDA
Dlouhé písečné pláže, skvělé moře na koupání, moderní mrakodrapy, světozná-
má Ocean Drive tvoří z Miami jedno z nejvyhledávanějších letovisek na Floridě. 
Přidejte si k tomu stálé slunečné počasí s minimem srážek, pestrou síť restaura-
cí a obchodů i večerní život v podobě četných barů a klubů a máte jednoznačný 
tip na vaši dovolenou v kterémkoliv ročním období.
V Miami byste určitě neměli vynechat návštěvu mořského akvária s řadou před-
stavení i atrakcí a také ostrov Key Biscane, který je vedle krásných pláží, také 
každoročně dějištěm tenisového turnaje Miami Open.
Pobyt na Floridě si však rovněž můžete zpestřit pronájmem auta a návštěvou 
dalších atraktivních míst. Např. přírodní rezervace Evarglades, malebného Key 
West či kosmického střediska Kennedy Space Center na mysu Canaveral.  

14 hod.

MIAMI

PRAHA

FLORIDA 

HOTEL NEW CASABLANCA ON THE OCEAN 
MIAMI BEACH 

SHALIMAR MOTEL 
MIAMI 

HOTEL AVALON 
MIAMI BEACH

Popis a poloha: Hotel Casablanca 
leží severně od proslulé South Beach, 
v klidnější části Miami Beach. Hotel 
nabízí pokoje tzv. apartmánového 
typu s jednoduchou kuchyňkou. Kli-
matizované pokoj jsou vybaveny mini-
barem, rychlovarnou konvicí, TV, tre-

zorem a fénem. Slunečníky a lehátka 
na pláži za poplatek.
Stravování: Bez stravy. Snídaně for-
mou bufetu je však možné doobjed-
nat za příplatek
Koupání: Písčitá pláž u hotelu, hote-
lový bazén.

Popis a poloha: Shalimar Motel leží 
přibližně 12,5 km od mezinárodního 
letiště Miami a přibližně 15 minut 
jízdy od centra Miami. V docházkové 
vzdálenosti se nachází čtvrť Little 

Haiti. Hostům je k dispozici bezplatná 
wifi. Klimatizované pokoje jsou vyba-
veny malou lednicí, kávovarem a ka-
belovou TV.
Stravování: Kontinentální snídaně.

Popis a poloha: Hotel se nachází 
3 minuty chůze od proslulé South 
Beach a jen pár kroků od Ocean Drive. 
Pokoje jsou vybaveny TV, fénem, tre-
zorem a balenou vodou. V hotelu je 
hostům k dispozici restaurace, bar, 

hotelový bazén s lehátky, bezplatné 
zapůjčení ručníků a wifi připojení  
zdarma.
Stravování: Snídaně formou bufetu.
Koupání: Písčitá pláž cca 200 metrů 
od hotelu, hotelový bazén.

Navštivte zápasy Floridy Panthers v hokejové NHL
či Miami Heats v basketbalové NBA.
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od 28.990 Kč

9 dní / 7 nocí 

od 19.490 Kč

9 dní / 7 nocí od 24.390 Kč

9 dní / 7 nocí 



NEW YORK
9 hod.

NEW YORK PRAHA

NEW YORK
Vydejte se s námi prozkoumat město, které nikdy nespí. Nechte se okouzlit jeho 
kolosálními mrakodrapy, rozsáhlými parky nebo legendárními čtvrtěmi jako je 
například Čínská čtvrť a SoHo. Nepopsatelnou pulsující atmosféru města pak 
zažijete na vlastní kůži v  jeho rušných ulicích, které bez ustání křižují proslulé 
žluté taxíky.
Projdete se po Times Square, na Broadwayi zamíříte do některého z divadel, 
slavná Madison Square Garden vás bude lákat k návštěvě hokejových, či bas-
ketbalových hvězd. 
Vyjedete si na Empire State Bulding či zamíříte do proslulé Trump Tower? Vše 
co znáte ze stovek amerických filmů můžete okusit na vlastní kůži. New York 
čeká i na vás! 

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný

SLAN TOUR
Centrála:

SLAN tour, Wilsonova 597, 274 01 Slaný, Czech Republic
tel.: +420 312 520 084, 312 522 703, mobil: +420 604 255 018

www.slantour.cz, e-mail: info@slantour.cz
Pobočky:

SLANÝ, Wilsonova 597, tel.: 312 524 174, mob.: 739 659 510, pobslany@slantour.cz
PRAHA 7, Veletržní 48, tel.: 224 217 521, mob.: 608 555 628 slankotva@volny.cz
ROUDNICE n. L., Masarykova 989, tel.: 416 838 914, mob.: 608 555 732 slanrce@seznam.cz

HOTEL BEST WESTERN BOWERY HANBEE 
MANHATTAN 

HOTEL FAIRFIELD INN & SUITES MARRIOTT 
BROOKLYN 

HOTEL THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE 
MANHATTAN

Popis a poloha: Tento hotel najdete 
v centru Manhattanu, jen několik 
kroků od čtvrti Little Italy a stanice 
metra Grand Street. Klimatizované 
pokoje jsou vybavené kabelovou TV, 
trezorem, telefonem, setem na pří-
pravu kávy a wifi připojením zdarma. 

Součástí hotelu je posilovna, prádel-
na, 24hodinová recepce. Hotel se 
nachází v docházkové vzdálenosti od 
známé nákupní čtvrti SoHo a pulzující 
Čínské čtvrti. Památník Ground Zero 
leží přibližně 1,5 km odsud. 
Stravování: Kontinentální snídaně.

Popis a poloha: Hotel Fairfield se 
nachází asi 25 minut jízdy vlakem 
od Manhattanu. Všechny pokoje jsou 
klimatizované a nabízí svým hostům 
TV, set na přípravu kávy a čaje a wifi 
připojení zdarma. Hotel nabízí posi-
lovnu, čistírnu, 24hodinovou recepci 

a bankomat. Fairfield Inn hotel se 
nachází 1km od sportovní haly 
Barclays Center a 1,5 km od Brooklyn  
Museum.
Stravování: Kontinentální snídaně.

Popis a poloha: Tento hotel se nachází 
v centru New Yorku, jen pár minut chů-
ze od Times Square a divadel na Broad-
wayi. Klimatizované pokoje jsou zaříze-
ny v moderním stylu a jsou vybavené 
TV, trezorem, setem na přípravu kávy 
a čaje, fénem a wifi připojením zdarma. 
V hotelu je k dispozici posilovna, busi-

ness centrum s kopírkou a 24hodinová 
recepce. Do Central parku je to jen 5 
minut chůzí. Rockefellerovo centrum 
je od hotelu vzdálené 8 minut chůze, 
budova Empire State Building a Lincol-
novo centrum leží od hotelu asi 1,5 km. 
Stravování: Bez stravy. Kontinentální 
snídaně na vyžádání za příplatek. 

od 23.890 Kč

5 dní / 3 noci 

od 21.790 Kč

5 dní / 3 noci

od 21.290 Kč

5 dní / 3 noci


