
ST. MAARTEN               9 dnů      
dopřejte si relax na sněhobílých plážích Karibiku !! 
All inclusive pobyt ve vyhlášeném resortu Sonesta Maho Beach s jedinečnou pláží. Luxusní výhled na 
přistávající letadla je Vaším bonusem k vyjímečné dovolené. Délku Vašeho pobytu lze libovolně upravit.  

 

Cena zájezdu za osobu ve dvojlůžkovém pokoji : 

- V období 15.02. – 05.04.2021  cena od 54.690 Kč   AKČNÍ CENA od  49.990 Kč /do 28.2./ 

- V období 06.04. – 20.06.2021  cena od 49.990 Kč   AKČNÍ CENA od  46.990 Kč /do 28.2./ 

Termín odletu : 

- Dle Vašeho přání a existujícího leteckého spojení. Jedinou podmínkou je volná kapacita 

hotelu a míst v letadle. Váš pobyt u moře v all inclusive resortu je možné libovolně 

prodloužit. 

Cena zájezdu zahrnuje : 

- Leteckou dopravu PRAHA – ST.MAARTEN – PRAHA vč. letištních poplatků 

- 7 nocÍ ubytování v 5* resortu Sonesta Maho Beach v režimu „limitless all inclusive“ 

- Až 120 USD na osobu kredit jako kompenzaci ceny testů na Covid-19 nutných k návštěvě 

ostrova. Lze využít např. na lázeňské služby hotelu nebo upgrade pokoje. 

- Hotelové taxy a poplatky 

- Pojištění léčebných výloh /ERV pojišťovna/ 

- Zákonné pojištění CK proti insolvenci 

Cena zájezdu nezahrnuje : 

- Vstupní formality ostrova St. Maarten a tranzitních zemí 

- Transfer z letiště do hotelu /cena taxi pro 2 osoby 10-13 USD za jednu cestu, 5 minut jízdy/ 

- Fakultativní /volitelné/ výlety a služby – lze zakoupit v cestovní kanceláři v hotelu 

- Průvodcovské služby 

- Případná připojištění  

- Poplatek za odbavení zavazadel k letu přes Atlantik /cca 45 USD za kufr do 23 kg a jednu 

cestu, hradí se před odletem na přepážce odbavení/. 

Limitless All Inclusive zahrnuje : 

- Welcome drink a chlazený ručník při check-in 
- Neomezená konzumace snídaní, obědů, večeří a snacků po dobu pobytu ve všech restauracích 

resortu během jejich provozní doby 
- Mezinárodní a domácí pivo, víno a lihoviny, ovocné drinky a soft drinky ve všech barech včetně 

swim-up baru u bazénu 
- Každodenní doplnění minibaru soft drinky a balenou vodou 
- Týdně managerská cocktail party u bazénu a Beach dinner party 
- Denní nemotorizované aktivity /šnorchlování, stolní tenis, volejbal 
- Užití fitness center + cvičení s animátory 
- Wifi připojení na pokojích a společných prostorách resortu 



 

Restaurace a bary k dispozici : 

- The Point Restaurant /italské speciality/, Ocean Terrace /celodenní buffet/, Palms Grill 
/karibské speciality/, Lava Rock /hosté mohou sami vařit/, Napoli Pizzeria and Paninoteca, 
Ascot Pub and Sports Bar /“pub styl“/ a Jing´s Kitchen /asijská kuchyně/. V resortu je 
k dispozici 5 barů. 

 

DŮLEŽITÉ :  St.Maarten požaduje při příletu PCR test na covid-19 ne starší než 48 hodin. 

FOTOGALERIE : 

 
Maho Beach                                                                                        hlavní budova hotelu pohledem od pláže

 
Standardní pokoj resortu Sonesta Maho Beach 

  

 



FOTOGALERIE : 

 

Pohled z oken pokojů hlavní hotelové budovy 

 
Pláž Maho Beach je proslulá průzračnou vodou a přistávajícími letadly 

 
 


