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HOTEL AGUAMARINA*** 

Poloha: Hotel leží v severní části Menorky ve středisku Arenal d’en Castell. Centrum s obchody, restauracemi a bary několik minut chůze od 

hotelu. Mahon je vzdálen cca 20 km. V blízkosti hotelu autobusová zastávka se spojením do mnoha částí ostrova. 

Vybavení: Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, malý obchod, kadeřnictví, TV místnost, bar, restaurace, výtah, snack bar. Bazén, 

terasa s lehátky zdarma, bar u bazénu. 

Pláž: Krásná písečná pláž Arenal d’en Castell vzdálena 100 m, lehátka a slunečníky za poplatek. 

Pokoj: Pokoje mají individuální klimatizaci, TV/sat., koupelnu/WC, telefon, balkon a trezor k pronajmutí. 

Maximální obsazenost: 3 dospělí, 2 dospělí + 2 děti. Jednolůžkový pokoj = dvoulůžkový k samostatnému použití. 

Stravování: Snídaně a večeře formou bufetu. 

Sportovní nabídka: Zdarma fitness, za poplatek tenis, minigolf, biliár, volejbalové hřiště. Na pláži řada vodních sportů. Golfové hřiště 

vzdáleno 7 km. 

Zábava: Animační a sportovní programy pro dospělé i děti. 

Pro děti: Dětský bazén, dětský klub, animační programy, dětská postýlka zdarma. Od hotelu vláček jedoucí po pobřeží (za poplatek). 

Internet: Počítač s připojením na internet v prostorách recepce za poplatek. 

Platební karty: VISA, EC/MC, AMEX, Maestro. 

                                                                                                            
                  
 

                                                                                                                     
 
 

Informace a přihlášky: 

 
 
 
 
 

Mirek Petr- člen UNIE JOGY 

petrmiroslav@centrum.cz 

www.mirekpetr.estranky.cz 

tel.: 777/ 55 84 64 

 

 
Cestovní kancelář FISCHER, a.s. 

www.fischer.cz 

non stop bezplatná linka 800 12 10 10 

 
 

Cena zahrnuje: 

- zpáteční letenku Praha – Menorca – Praha  

- ubytování na 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji  

- stravování polopenze 

- 2x denně cvičení jogy - hathajoga, powerjoga, 

pranajama, řízená relaxace (v den příletu a odletu 

bude cvičební program upřesněn dle letového řádu) 

- základní zdravotní pojištění 

- transfery v destinaci 

- česky mluvícího průvodce 

Cena nezahrnuje: 

- letištní a bezpečnostní taxy 2.190 Kč, palivový příplatek 

1.390 Kč 

- pojištění Fischer Plus 490 Kč  

- cvičící osoba 13.990,- Kč 

- sleva pro necvičící osobu  -1.000,- Kč 

- sleva 3. dospělá osoba -1.190,- Kč 

- příplatek za jednolůžkový pokoj +2.310,- Kč 

 

Minimální počet cvičících osob pro uskutečnění zájezdu: 15 

Záloha: 3.990,- Kč/osoba 

 

 


