
Kódy pre ubytovanie, používané v označovaní ubytovacích jednotiek CK Gran 

Canaria Travel. 
 

Jednolôžková izba – izba s jedným pevným lôžkom 

EZS   jednolôžková izba 

EZS-OV  jednolôžková izba s výhľadom na more 

 

Dvojlôžková izba – izba s dvomi pevnými lôžkami a max 2 prídavnými lôžkami 

DZS   dvojlôžková izba štandard 

DZS-A   dvojlôžková izba štandard typ A 

DZS-B   dvojlôžková izba štandard typ B 

DZS-C   dvojlôžková izba štandard typ C 

DZS- OV  dvojlôžková izba štandard s výhľadom na more 

 

DZX   dvojlôžková izba de luxe 

DZX- OV  dvojlôžková izba de luxe s výhľadom na more 

 

DZS-DUI  dvojlôžková izba štandard pre jednu osobu 

DZX-DUI  dvojlôžková izba de luxe pre jednu osobu 

DZS- OV -DUI  dvojlôžková izba štandard s výhľadom na more pre jednu osobu 

DZX-OV-DUI  dvojlôžková izba de luxe s výhľadom na more pre jednu osobu 

 

DZS-EB  dvojlôžková izba štandard s 1 prístelkou 

DZX-EB  dvojlôžková izba de luxe s 1 prístelkou 

DZS-OV-EB  dvojlôžková izba štandard s výhľadom na more s 1 prístelkou 

DZX- OV -EB  dvojlôžková izba de luxe s výhľadom na more s 1 prístelkou 

 

DZS-EBB  dvojlôžková izba štandard s 2 prístelkami 

DZX-EBB  dvojlôžková izba de luxe s 2 prístelkami 

DZS- OV -EBB  dvojlôžková izba štandard s výhľadom na more s 2 prístelkami 

DZX- OV -EBB dvojlôžková izba de luxe s výhľadom na more s 2 prístelkami 

 

Trojlôžková izba – izba s tromi pevnými lôžkami 

TZS   trojlôžková izba štandard 

TZX   trojlôžková izba de luxe 

TZS- OV  trojlôžková izba štandard s výhľadom na more 

TZX- OV  trojlôžková izba de luxe s výhľadom na more 

 

Apartmán – ubytovacia jednotka s obývacou izbou s kuchynským zariadením a jednou alebo dvoma 

samostatnými spálňami s 2 pevnými lôžkami v spálni a 1-2 prístelkami v obývacej časti 

APT   apartmán s jednou oddelenou spálňou 

APT-DS  apartmán s dvomi oddelenými spálňami 

APT- OV  apartmán s jednou oddelenou spálňou s výhľadom na more 

APT- OV -DS  apartmán s dvomi oddelenými spálňami s výhľadom na more 

 

Štúdio – priestranná  izba s obývacou časťou s kuchynským zariadením s neoddelenou spálňou s 2 

pevnými lôžkami a 1-2 prístelkami v obývacej časti 

STD   štúdio 

STD- OV  štúdio s výhľadom na more 

 

Bungalov – samostatná ubytovacia jednotka s obývacou izbou s kuchynským zariadením a jednou alebo 

dvoma samostatnými spálňami s 2 pevnými lôžkami v spálni a 1-2 prístelkami v obývacej časti 

BGV   bungalov s jednou oddelenou spálňou 

BGV-DS  bungalov s dvomi oddelenými spálňami 

 

  



Rodinná izba  – ubytovacia jednotka s obývacou izbou a jednou alebo dvoma samostatnými spálňami 

s 2 pevnými lôžkami v spálni a 1-2 prístelkami v obývacej časti 

FR   rodinná izba s jednou oddelenou spálňou 

FR-DS   rodinná izba s dvomi oddelenými spálňami 

FR- OV   rodinná izba s jednou oddelenou spálňou s výhľadom na more 

FR- OV -DS  rodinná izba s dvomi oddelenými spálňami s výhľadom na more 

 

Suita – ubytovacia jednotka s oddelenou obývacou izbou a spálňou s dvomi pevnými  

SU   suita 

SU- OV   suita s výhľadom na more 

 

Junior suita - väčšia izba s oddeleným priestorom na posedenie, niekedy má malý delič medzi časťami 

miestnosti, ale nejedná sa o dve samostatné miestnosti 

JS   juniorsuita 

JS- OV   juniorsuita s výhľadom na more 

 

Umiestnenie izby 
 

OV je doplňujúcim znakom pre konkretizáciu výhľadu, resp umiestnenia izby, pokiaľ nie je výber možný 

neuvedie sa, ubytovacie zariadenie pridelí ubytovanie podľa aktuálnych možností. 

 

OV  výhľad na more – izba je otočená smerom k moru a poskytuje plný výhľad na more, 

ubytovacie zariadenie sa nenachádza priamo pri mori a výhľad môže byť narušený 

inými stavbami v popredí 

 

POV čiastočný výhľad na more – izba je otočená smerom k moru ale neposkytuje plný 

výhľad na more, väčšinou pod rôznym uhlom obvykle do 45° 

 

OF výhľad na more – izba je otočená smerom k moru a poskytuje plný výhľad na more, 

ubytovacie zariadenie sa nachádza priamo pri mori a výhľad nie je narušený inými 

stavbami v popredí 

 

BF izba na pláži – východ z izby alebo terasy umožňuje priamo vstup na pláž 

 

CTY mestský výhľad – izba s výhľadom do ulice 

 

PV výhľad na bazén – výhľad z izby je do záhradnej časti ubytovacie zariadenia obvykle 

s bazénom 

 

GDV výhľad do záhrady – obvykle izby na najnižších poschodiach, výhľad z izby je do 

záhradnej časti ubytovacieho zariadenia a môže byť rušený napríklad vegetáciou 

a pod. 

 

Niektorí partneri používajú pre dané rozlíšenie typové označenie (napr. DZS-A) , konkrétny popis daného typu 

izby je v informácii o ubytovacom zariadení. 


