Letovisko Cala Ratjada – Capdepera

Cala Agulla, Cala Ratjada

Cala Ratjada je turistické středisko ležící v nejvzdálenější severovýchodní části ostrova Mallorca.
Táhne se po obou stranách poloostrova Punta de Capdepera a její pláže omývá azurová voda
Středozemního moře. Centrum tvoří historické jádro s místním kostelem a starobylý rybářský
přístav s neopakovatelným kouzlem, odkud odplouvají lodě na sousední ostrov Menorca. Je zde
spousta restaurací, kaváren, obchůdků. Úzké klikaté uličky kontrastují s novými moderně
vybavenými hotely. V letovisku se nachází několik písečných pláží, které jsou dosažitelné městskou
dopravou – autobus, motorový vláček.
Cesta z letiště v Palma de Mallorca trvá cca 60 minut.

Son Moll, Cala Ratjada

1.Beach Club Font De Sa Cala Resort 4*
Je hotelový komplex o rozloze 65 000
m2 uprostřed krásné zahrady. Nachází
se 200 m od pláže Font De Sa Cala s
jemným pískem, oceněnou modrou vlajkou
Evropské unie za kvalitu a čistotu svých
vod. Od centra městečka Cala Ratjada je
vzdálen cca 3 km. Spojení s městečkem a
okolními plážemi je možný městskou
dopravou

–

autobus

nebo

motorový

vláček.

vybavení hotelu
-

recepce 24 hod.

-

výtah

-

směnárna

-

2 restaurace

-

Pizzerie

-

4 bary

-

klimatizované veřejné prostory s wifi

-

herna

-

konferenční místnost

-

dětský klub a hlídání

-

praní prádla

-

kadeřnictví
obchůdky

pokoje
Hotel nabízí ubytování v prostorných a pohodlných klimatizovaných dvou, tří a čtyř lůžkových
pokojích. Většina pokojů má balkón s krásným výhledem. Pro děti jsou k dispozici dětské postýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny:
-

koupelnou

-

klimatizací

-

malou ledničkou

-

wifi

-

televizí

-

ventilátorem

-

telefonem
fénem.

zábava a sport
V prostorách hotelového komplexu se nachází spoustu aktivit. Komplex má pro své hosty připraveny
zábavní programy, během kterých se děti ani dospělí nebudou nudit.
-

bazény – relaxační, plavecký a dětský s tobogány a pirátskou lodí

-

slunná terasa s lehátky a slunečníky

-

plážový volejbal

-

hřiště na basketbal

-

pétanque

-

stolní tenis

-

minigolf

-

lukostřelba

-

aerobik

-

dětské hřiště
animační programy

za příplatek
-

tenisové dvorce (11 antukových kurtů, z toho 3 s osvětlením)

-

Posilovna

-

wellness, sauna

-

půjčovna a úschovna kol

-

vodní sporty
golf

strava
Švédské stoly formou polopenze (nápoje v ceně), plné penze (nápoje v ceně), nebo all inclusive (pití
a jídlo k dispozici v celém hotelovém areálu).

2. hotel Na Takonera 4*
Hotel je situován v kopci, obklopen piniovými
lesy. Vzdálenost od zátoky a pláže s jemným
pískem, oceněnou modrou vlajkou Font de Sa
Cala je přibližně 450 m. Centrum městečka Cala
Ratjada s nákupními a zábavními možnostmi je
vzdáleno asi 3 km. Spojení s městečkem a
okolními plážemi je možné městskou dopravou –
autobus nebo motorový vláček.

vybavení hotelu
-

přijímací hala s recepcí 24 hod.

-

výtah

-

bar

-

salónek se satelitní TV

-

restaurace

-

klimatizované veřejné prostory s wifi
zahrada s terasou a barem s výhledem na pobřeží

pokoje
Hotel nabízí ubytování v klimatizovaných dvoulůžkových a rodinných pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Rodinné pokoje nabízí jednu prostornější místnost s rozkládacím gaučem, pro malé děti
jsou k dispozici dětské postýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny:
-

koupelnou

-

terasou nebo balkonem s výhledem na hory/moře

-

klimatizací

-

malou lednicí

-

telefonem

-

satelitní TV
wifi.

zábava a sport
-

bazén s opalovací terasou s lehátky a slunečníky

-

dětský bazén a dětské hřiště

-

stolní tenis

-

boccia

-

basketball

za příplatek
-

tenisové dvorce (10 antukových kurtů, z toho 6 s umělým osvětlením)

-

sauna

-

fit centrum

-

půjčovna kol

-

biliár

-

minigofl

-

plážový volejbal
golf

strava
Švédské stoly formou polopenze, nebo all inclusive.

3. Tramuntana, apartmán
pro 2-3 osoby
Apartmán o velikosti 48 m2 s obrovskou terasou a krásným
výhledem. Prostorná ložnice s manželskou postelí, kuchyň a obývací
pokoj s rozkládacím gaučem, francouzské okno s výhledem na
slavnou pláž Cala Agulla. K dispozici je wifi připojení, klimatizace,
televize a satelit, pračka, ručníky. K ubytování také patří společný
bazén uprostřed komplexu. Apartmán je možné pronajmout
celoročně.
Vzdálenost od nejbližší pláže je cca 500 m, od centra městečka cca
1000 m a obchod se nachází cca 500 m od ubytování.

4. Ponent, apartman pro 4 osoby
V apartmánu jsou dvě samostatné ložnice, prostorný obývací pokoj
s terasou, kuchyň a sociální zařízení. Obývací pokoj je propojen s
kuchyní americkým barem a vytváří tak jedinečnou rodinnou
atmosféru. K dispozici je wifi připojení, klimatizace, televize a
satelit, pračka, ručníky.
Poloha ubytování dovoluje rychlý přístup k plážím a také do centra
městečka, kde najdete zónu barů a restaurací. Apartmán je k
dispozici celoročně.
Vzdálenost od nejbližší pláže je cca 500 m, od centra městečka cca
300 m a obchod se nachází cca 500 m od ubytování.

5. Sa Taulera, rodinný dům
s bazénem pro 6 osob
Prázdninový dům ve vesničce Capdepera nabízí veškeré zázemí
pro 6 osob. Interiér domu je ve středomořském stylu, najdete
v něm 3 ložnice, 3 koupelny, obývací pokoj se vstupem na terasu
a prostornou kuchyň. Na zahradě můžete využívat bazén, gril a
posezení na terase. K dispozici je také wifi připojení,
klimatizace, televize a satelit, pračka, ručníky.
Vzdálenost od nejbližší pláže je cca 1000 m, od centra městečka
cca 500 m a obchod se nachází cca 250 m od ubytování.

Více možností ubytování najdete na našich stránkách
www.mallorcaprocechy.cz

