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dovolujeme si Vám předložit rozsáhlou nabídku pobytových míst chorvatského Jadranu pro rok 2017. Naše celková nabídka zahrnuje cca 120 míst
a to na celém chorvatském pobřeží včetně ostrovů od Savudrije (Umagu) po Dubrovník. Máte před sebou velkou možnost výběru z cca 350 ubytovacích
kapacit jednoho z největších touroperátorů na JADRAN.

Jsme cestovní kanceláří založenou v roce 1992 a za léta úspěšné činnosti se nám podařilo naplnit heslo:

JADRAN JE I „ČESKÉ“ MOŘE A S CK ZEMEK JSTE TU JAKO DOMA!
Naše nabídka je od dvou hvězdičkových hotelů a rodinných penzionů, přes 3*hotely až po nové destinace v luxusním vybavení 4* hotelů včetně

oblíbených “All-inclusive”. V závěru katalogu je výběr z nabídky ubytování v mobilních chatách v kempech.
V nabídce je základní cena za ubytování vypočtena vždy na 7 dní.. Další nabízené služby jsou již Vámi, volitelné. Při sestavení Vámi volitelných

služeb jste tak ihned při nabídce seznámeni s konečnou cenou zájezdu. Ta se může změnit jen ve výjimečných případech uvedených ve Všeobecných
podmínkách prodeje zájezdů 101 CK Zemek. 
Péče o naše hosty je v řadě míst zabezpečována i celoročně našimi stálými delegáty, kteří v Chorvatsku trvale žijí a hovoří česky. 
Z naší osobní zkušenosti vřele doporučujeme realizovat Vaši dovolenou během krásného a teplého babího léta.
Bez problému najít pěkné místo na pláži i pro parkování Vašeho auta - to vše můžete uskutečnit za velmi příznivé
ceny, navíc při průměrné teplotě moře 22 - 24°C, vzduchu 23 - 26°C a to až do poloviny října.

Veškeré všeobecné a další informace obdrží náš host vždy k poukazu na sestavený zájezd. Tento katalog je s popisem nabízených kapacit určen
k Vašemu prostudování. Posuďte sami, obsáhlejší nabídku v ČR najdete jen stěží.

Chorvatsko dneška není Chorvatskem 70. – 90. let, jak ho pamatují celé dvě generace. Stavějí se nové hotely, staré se totálně renovují včetně
luxusních interiérů, mění se celá infrastruktura městeček na Jadranu. Vše k lepšímu! I to je důvod k velkému turistickému boomu, který dnes
Chorvatsko zažívá. I český turista by měl přecházet na vyšší standart služeb, bude-li chtít svůj milovaný Jadran i nadále navštěvovat.
Píše se totiž dnes rok 2017!!
Kompletní a mnohem širší nabídku naší CK pro rok 2017 můžete prohlížet a přímo i objednat nebo rezervovat na našich webo-
vých stránkách. Zde najdete téměř všechny hotely, menší penziony a ubytování v soukromých apartmánech a vilách, v kategorii
2*, 3*, 4* a 5* na Jadranu.

Rovněž zde najdete naší nejžhavější novinku a to nabídku SLOVINSKA.

www.chorvatskozababku.cz
www.chorvatskoexclusive.cz

Klienti ze Slovenské i České republiky platící zájezd na účet naší CK v eurech mohou prohlížet a přímo i objednat nebo rezervovat na naší webové stránce
Přepočítávající koeficient pro platbu v eurech je 28. Pravidlo zaokrouhlování je zde na celá eura směrem nahoru.

www.chorvatskozababku.sk

V roce 2017 jdeme spolu s Vámi do
26  . sezóny vzájemné spolupráce.
Za tu dobu jsme se stali stálicí a jistotou pro

Vaši dovolenou v Chorvatsku. Věříme, že naši nabíd-
ku se zájmem prostudujete a některou z nabízených
kapacit  si vyberete za místo své příjemné dovolené.
Na všechny z Vás, kteří se rozhodnete pro vaši 
100-jedničku, se těší

Vážení naši hosté,

Na titulní straně foto „Panorama Poreč“

Ing. Petr Zemek
ředitel s kolektivem spolupracovníků

Slovenskej asociácie cestovných
kancelárií a cestovných agentúr

Člen: Asociace cestovních kanceláří ČR

CENTRÁLA, POBOČKY A CERTIFIKOVANÍ PRODEJCI
KONTAKTNÍ PRODEJNÍ MÍSTA 101 CK ZEMEK

101 CESTOVNÍ KANCELÁŘ
ZEMEK, s.r.o.
Mělnická 31, Stará Boleslav 250 01, ČR
Tel.: +420 326 912 106, 326 911 323
Fax: +420 326 911 179, 326 911 323
dopravní oddělení: +420 326 912 992
E-mail: info@101ckzemek.cz
nabidky@101ckzemek.cz
rezervace@101ckzemek.cz
doprava@101ckzemek.cz
internetový prodej:
net@101ckzemek.cz
www.facebook.com/101ckzemek
Skype: ckzemek; ckzemek-sylvie

Boskovice
CA Bosko tour
Masarykovo náměstí 10/9
Tel.: 516 452 350
E-mail: info@boskotour.cz

Brno
Poštovská 8 - pasáž Alfa
Tel.:+420 542 218 109, 542 210 455
E-mail: brno@101ckzemek.cz

Březnice
CA OLIVER TOUR – Jitka Štěpánová
Dr. Jurenky 202
Tel.: + 318 682 619
E-mail: olivertour@seznam.cz

Čáslav
CA Ludmila Zárubová – EL TOUR 
nám. J.Žižky z Trocnova 172
Tel: + 327 314 469
E-mail: el.tour@centrum.cz

Česká Lípa
ROYAL TOUR, s.r.o.
Hrnčířská 859
Tel.:487 823 903
E-mail: info@royaltour.cz

České Budějovice
DAEN INTERNATIONAL 
Nám. Přemysla Otakara II. 58/16
Tel.: +420 386 353 547
E-mail: c.budejovice@daen.cz

VM-TOUR CA - Ing. Vl. Marýšková
Zátkovo nábřeží 7
Tel.:+ 386 355 547
E-mail: vmtour@quick.cz

Hradec Králové
BUS TOURIST 
náměstí 5. května 285
Tel.:+420 495 513 319, 495 512 352
E-mail: info@bustourist.cz
hradeckralove@101ckzemek.cz

Hranice
VIA TOUR cestovní agentura
Svatoplukova 79
Tel.: 581 601 293
E-mail: viatour@viatour.cz

Humpolec
CA HLINÍK HUMPOLEC
Sv. Čecha 665
Tel.: 565 533 800
E-mail: ca.hlinik@centrum.cz

Jablonec nad Nisou
CA LAGUNA -HELENA NĚMEČKOVÁ
Dolní náměstí 14
Tel: + 483 315 465
E-mail: laguna@ca-laguna.cz

Jihlava
CA LEETOUR
Masarykovo nám. 22
Tel:+ 567 212 917
E-mail: leetour@seznam.cz

Kladno
CA STELLA   BIG TIME s.r.o.
Kleinerova 1471
Tel.: 312 245 270
E-mail: kladno@stella.cz

Kouřim
CA ELKA - Jitka Kumstýřová
Mírové náměstí 10
Tel.: +420 321 783 259
E-mail: caelka@caelka.com

Litomyšl
CK CKL - Naďa Novohradská
Zámecká 221 570 01 ckl@ckl.cz
461 61 26 16

Mladá Boleslav
CK SOLID LINE spol. s.r.o.
Krátká 904 (u Kauflandu)
Tel.: +420 326 734 835
E-mail: cestovka@volny.cz

Nový Bor
CA Bortour-Jiří Jelínek

T.G.Masaryka 45, P.O.Box 8 473 01
info@bortour.cz 487 72 55 70

Ostrava 2
DAEN INTERNATIONAL 
Nádražní 10
Tel.: +420 596 112 590
E-mail: ostrava@daen.cz

Plzeň
Pražská 43
Tel.: +420 606 707 616
E-mail: plzen@101ckzemek.cz

CA DUNA spol.s.r.o.
Riegrova 10
Tel.: 377 226 319
E-mail:duna@dunaplzen.cz

Poděbrady
CK MATOUŠEK - Ing. Petr Matoušek
Na Valech 54
Tel.: +420 325 616 347
E-mail: info@ckmatousek.cz

Praha 3
CK TRIP 
Bořivojova 23 (vchod z Ondříčkovi)
Tel.:+420 222 521 623
E-mail: praha@101ckzemek.cz

Praha 10 - Hostivař
DAEN INTERNATIONAL 
Daliborova 161/26
Tel.: +420 223 008 085
E-mail: praha@daen.cz

Příbram
AJV PŘÍBRAM s.r.o.
Centrum Nová Zdaboř – TESCO
Žežická 599
Tel.: +420 318 692 712
E-mail: cestovka@ajvpribram.cz

CK Lucie - Novotný & Novotná,
rodinná společnost s.r.o. Prokopská
11 261 01 cklucie@cklucie.cz 318
63 08 37

Sedlčany
SEDLČANSKÁ CA
Nám. T.G.M. 165
Tel.: +420 318 821 605
E-mail: ck.unitour@sedlcany.cz

Šumperk
CA ISTRIA s.r.o. – Marta Kaniová
Generála Svobody 1a
Tel.: +420 583 216 703
E-mail: caistria@caistria.cz

Tábor
CA JORDÁN – Romana Fialová
Husovo náměstí 570
Tel.: +420 381 253 025
E-mail: ckjordan@volny.cz

Vlašim
CA YVETTA
Riegrova ul. 1828
Tel.: 317 847 132
E-mail: info@ca-yvetta.cz

Vyšší Brod
CA Radka Francová
5. května 320
Tel.: 607 907 917
E-mail: radka.vvb@post.cz

Žatec
CK JAROTOUR – Alena Fenclová
Náměstí Svobody 42
Tel.: + 420 415 710 236
E-mail: jarotour@iol.cz

Žďár nad Sázavou
Dolní 211/38 - OC Libušín
Tel.: +420 564 407 545
E-mail: zdar@101ckzemek.cz

I tu nejlepší 
dovolenou je 
nutné nekonečně 
dobře pojistit

Pojistěte si svůj zájezd již při jeho zakoupení v CK a získáte výhodný balíček pojištění od Union pojišťovny:

 na čísle +420 2 9633 9644

tel.: 844 11 12 11 www.unionpojistovna.cz
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BALÍKY POJIŠTĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY   CK a CA - ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) pojištění typu A 30

Riziko Rozsah Limit pojistného plnění
1. pojištění léčebných výloh a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace 7.000.000 Kč

v zahraničí a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího 
zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti
b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení 1.000 Kč / 1 noc
v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let max. 10.000 Kč
c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, 1.000 Kč / 1 noc
že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, max. 10.000 Kč 
ale zároveň není možná přeprava do vlasti
d) přeprava tělesných ostatků 175.000 Kč
e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek 2.500 Kč

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP - AŽ 30%!!! 

Pro zákazníky, kteří nečekají s rezervací svého zájezdu na poslední chvíli, jsme připravili odměnu v podobě

mimořádně výhodného nákupu z tohoto katalogu s výraznou slevou. Proto neváhejte a rezervujte včas

vybrané hotely a apartmány se slevou. Uvedené slevy můžete uplatnit u všech našich prodejců.
Nárok na slevu vzniká již při zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu, kromě vyjímek.
Sleva za včasný nákup neplatí pro skupiny!
POZOR!! V termínech kde je v ceníkové tabulce zvýrazněná slevová akce (např. 7=5, 7=6, sleva
5%, sleva 10%) nelze použít slevu za včasný nákup (až na výjimky uvedené v katalogu).

Na slevy upozorňujeme červeným titulkem pod názvem kapacity.

26. SEZÓNA S VAŠÍM PARTNEREM PRO JADRAN
INFORMUJTE SE U SVÝCH PRODEJCŮ VE VAŠEM OKOLÍ

NEBO PŘÍMO V CENTRÁLE

Sleva platí při zakoupení zájezdu k uvedenému datu

DALŠÍ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP - najdete na 

www.chorvatskozababku.cz    www.chorvatskoexclusive.cz

POBYTOVÁ TAXA
U některých kapacit se jedná o povinný příplatek k zakoupenému pobytovému zájezdu do Chorvatska.
Při zakoupení zájezdu Vám prodejce k ceně připočítá „pobytovou taxu“ v následující výši:
- dítě do 12 let - bez poplatku,   dítě od 12 do 18 let - 20,- Kč / noc,   osoby nad 18 let - 35,- Kč / noc
Tyto poplatky jsou vzhledem k novému daňovému systému platnému v Chorvatsku od 1. 7. 2013 v řadě míst
již započítány v ceně. Je třeba pečlivě prostudovat text pod ceníkem, co je v ceně skutečně zahrnuto.

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V prodejních cenách je zahrnuto: 
kompletní pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře
dle zákona č. 159/1999 Sb. a jeho dodatků. Toto pojištění je uzavřeno od 1.1.2016 s Union
poisťovňou a. s. pod č. smlouvy 1163044 a od 1.1.2017 pod č. smlouvy 1163270.
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f) ošetření jednoho zubu 2.500 Kč
celkem za všechny zuby max. 7.500 Kč
g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě cestovní náklady 25.000 Kč 
hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě ubytování 1.000 Kč/1 noc, maximálně 10.000 Kč
h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace cestovní náklady 25.000 Kč ubytování 1.000 Kč 
pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace 1 noc maximálně 10.000 Kč 
trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí”

asistenční služby v zahraničí 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí bez limitu
2. pojištění zavazadel poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z toho: 18.000 Kč max. však, 9.000 za jednu věc

spoluúčast 500 Kč
a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, 9.000 Kč max. však, 4.500 za jednu věc,
které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění spoluúčast 500 Kč

podle části C, čl. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* 
jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění

b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla 9.000 Kč max. však, 4.500 za jednu věc, spoluúčast 500 Kč
je limit pojistného plnění , podle části C, čl. 5, bod 6 
VPPCPCZ/0114*, jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění 

opožděné dodání zavazadel pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč
leteckou společností a toaletních potřeb v zahraničí déle než 48 hod – 9.000 Kč
poškození, zničení, odcizení, pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního 10.000 Kč
ztráta cestovních dokladů cestovního dokladu v zahraničí 

3. pojištění odpovědnosti a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000 Kč
b) majetková újma na věci nebo na zvířeti 1.000.000 Kč
c) jiná majetková újma 500.000 Kč
d) náklady na advokáta 50.000 Kč
e) náklady kauce 75.000 Kč
celkem za d) a e) max. 125.000 Kč

4. úrazové pojištění trvalé následky úrazu 180.000 Kč
smrt v důsledku úrazu 90.000 Kč

5. pojištění zrušení onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin 80% stornopoplatku, max. 30.000 Kč / 1 osoba
objednaných služeb celkem max. 90.000 Kč

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby 100% stornopoplatku, max. 30.000 Kč / 1 osoba
celkem max. 90.000 Kč

6. pojištění nevydařené odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby 400 Kč / den hospitalizace pojištěnému
dovolené trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny 240 Kč / den spolu přihlášené osobě

7. pojištění zvýšených nákla- nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné 8.000 Kč / osoba
dů na zpětnou přepravu vrátit se původně předpokládaným dopravním prostředkem celkem max. 32.000 Kč

8. pojištění doprovodu nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející 24.000 Kč
dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého bydliště

9. pojištění předčasného a) nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem 8.000 Kč / osoba
návratu ze zahraničí do místa trvalého bydliště celkem max. 32.000 Kč

a nečerpaných služeb b) nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu 16.000 Kč / osoba, celkem max. 64.000 Kč
10. pojištění cestovních nákladů nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti,  6.500 Kč / 1 osoba

v případě nepojízdného vozidla nebo ubytování v místě pojistné události
11. pojištění zpoždění hromadného odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více 80 Kč / hodina

dopravního prostředku než 6 hodin při cestě do a ze zahraničí z důvodu mimořádné události max. 800 Kč / 1 osoba
12. pojištění opožděného nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový 2.400 Kč / osoba

nástupu na zájezd počet dnů, o jaký pojištěný nastoupil na zájezd později celkem max. 8.000 Kč

Sazba pojistného pro CHORVATSKO je 36 Kč/den/osoba od 15 let včetně a 25 Kč/den osoba do 15 let

BALÍKY POJIŠTĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY   CK a CA - ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) pojištění typu B

Riziko Rozsah Limit pojistného plnění 
pojistná částka 

1. pojištění léčebných a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace  4.000.000 Kč
výloh v zahraničí a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího  

zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti
b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení 1.000 Kč / 1 noc
v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let max. 10.000 Kč
c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského 1.000 Kč / 1 noc
hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná max. 10.000 Kč
přeprava do vlasti
d) přeprava tělesných ostatků 175.000 Kč
e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek 2.500 Kč
f) ošetření jednoho zubu 2.500 Kč
celkem za všechny zuby max. 7.500 Kč
g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě  cestovní náklady 25.000 Kč 
hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě ubytování 1.000 Kč/1 noc

maximálně 10.000 Kč
h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace cestovní náklady 25.000 Kč
pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace  ubytování 1.000 Kč/1 noc
trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí” maximálně 10.000 Kč

asistenční služby v zahraničí 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí bez limitu
2. pojištění zavazadel poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z toho: 18.000 Kč max. však, 9.000 za jednu věc

spoluúčast 500 Kč
a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí,  9.000 Kč max. však, 4.500 za jednu věc
které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění spoluúčast 500 Kč

podle části C, čl. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* 
jde o dílčí limitv rámci limitu pojistného

b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla 9.000 Kč max. však, 4.500 za jednu věc
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101 CK Zemek zajišťuje autobusovou dopravu a také využívá dopravy partnerských společností od 26.5.2017 (tam)
do 24.9.2017 (zpět) do pobytových míst na těchto linkách: 

UVEDENÉ CENY JSOU ZA OSOBU 
BEZ ROZDÍLU VĚKU A OBOUSMĚRNĚ

Místo                         Cena            Vzdálenost 
                                                       v Kč              z Prahy v km
Kanegra                   2 090,-               796
Savudrije                 2 090,-               802
Umag                       2 090,-               796
Novigrad                  2 090,-               806
Lanterna                  2 090,-               813
Červar                      2 090,-               821
Poreč                       2 090,-               824
Funtana                   2 090,-               830
Vrsar                        2 090,-               841
Rovinj                       2 090,-               847
Pula                         2 090,-               868
Pješčana Uvala       2 090,-                871
Banjole                    2 090,-               873
Premantura             2 090,-               877
Medulin                   2 090,-               875
Rabac                      2 090,-               831

Místo                             Cena            Vzdálenost 
                                                               v Kč               z Prahy v km
Opatija                          2 090,-               782
Ičiči                               2 090,-               784
Lovran                          2 090,-               787
Kraljevica                     2 090,-               801
Kačjak                          2 240,-               805
Crikvenica                    2 090,-               810
Selce                            2 090,-               811
Novi Vinodolski            2 090,-               834
Karlobag*                     2540,-                910
Omišalj                         2 090,-               805
Njivice                          2 090,-               811
Malinska                      2 090,-                817
Valbiska**                   2 090,-               828
Krk                               2 090,-               833
Punat                           2 090,-               838
Baška                           2 090,-               845
Šilo                               2 090,-               829
ostrov Rab***             2 390,-               860
ostrov Cres****          3 390,-               898
ostrov Lošinj****       3 390,-               955

ISTRIE (26.5. - 24.9.)

KVARNER, CRIKVENICKÁ RIVIÉRA, 
OSTROVY KRK, RAB, CRES A LOŠINJ 
(9.6. - 10.9.)

**     Trajektové přístaviště Valbiska - pro odjezdy na ostrovy Cres, Lošinj a ostrov Rab.
***   Cena včetně trajektových lístků na ostrov Rab přístav Lopar - autobus na ostrov nezajíždí, trajektem klienti cestují sami bez

doprovodu zástupců CK. Následný transfer/taxi do destinací po ostrově Rab NENÍ ZAHRNUT V CENĚ - klienti si jej platí sami
na místě, transfer bude klientům objednán přes CK. 

**** Cena včetně trajektových lístků na ostrov Cres přístav Merag (platí i pro Lošinj) - autobus na ostrov nezajíždí,trajektem klienti
cestují sami bez doprovodu zástupců CK, transfer je zahrnut v ceně a je zajištěn mikrobusem/os.autem či taxi do
jednotlivých míst na ostrově chorvatskou partnerskou společností přes CK.

101 CK Zemek zajišťuje leteckou dopravu pro jednotlivce i skupiny operativně na vyžádání a to do míst:
PULA, ZADAR, SPLIT, DUBROVNÍK.
101 CK Zemek zabezpečí letenku v nejnižší ceně platné v době objednání zájezdu. Transfery z letišť jsou zabezpe-
čovány rovněž naší CK. Bližší podrobnosti sdělí dopravní oddělení.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVATSKA 2017

LETECKÁ DOPRAVA

je limit pojistného plnění spoluúčast 500 Kč
podle části C, čl. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* 
jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného

opožděné dodání zavazadel pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč
leteckou společností a toaletních potřeb v zahraničí déle než 48 hod – 9.000 Kč
poškození, zničení, odcizení, pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí 10.000 Kč
ztráta cestovních dokladů

3. pojištění odpovědnosti a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000 Kč
b) majetková újma na věci nebo na zvířeti 1.000.000 Kč
c) jiná majetková újma 500.000 Kč
d) náklady na advokáta 50.000 Kč
e) náklady kauce 75.000 Kč
celkem za d) a e) max. 125.000 Kč

4. úrazové pojištění trvalé následky úrazu 180.000 Kč
smrt v důsledku úrazu 90.000 Kč

5. pojištění zrušení onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin 80% stornopoplatku, max. 12.000 Kč / 1 osoba
objednaných služeb celkem max. 36.000 Kč

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby 100% stornopoplatku, max. 12.000 Kč / 1 osoba
celkem max. 36.000 Kč

6. pojištění nákladů na a) vyhledávání osoby - pátrání 1.000.000 Kč
technickou pomoc při b) vysvobozování
záchranné akci c) přeprava

d) přeprava tělesných ostatků

Sazba pojistného pro CHORVATSKO je 24 Kč/den osoba bez rozlišení věku.

*        Cena včetně jízdenek na místní autobusovou linku z Novi Vi-
nodolski do Karlobagu a zpět. Klienti cestují sami bez
doprovodu zástupců CK včetně přechodu do hotelu.
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DALMÁCIE (26.5. - 24.9.)
Místo                                               Cena Vzdálenost 
                                                                                         v Kč z Prahy v km
Zadar                                             2 290,- 929
ostrov Ugljan*                               2 790,- 942
ostrov Dugi Otok*                         2 790,- 956
Sukošan, Bibinje                           2 290,- 933
Sv. Filip i Jakov                              2 290,- 945
Biograd na Moru                           2 290,- 950
Pakoštane                                     2 290,- 950
Drage                                             2 290,- 953
Pirovac                                          2 290,- 972
Vodice                                            2 290,- 973
Šibenik                                          2 290,- 988
Primošten, Rogoznice                  2 290,- 1 008
Vranjica, Seget, Trogír                  2 290,- 1 030
Kaštela                                          2 290,- 1 031
Split přístav**                              2 290,- 1 045
ostrov Hvar        - Stari Grad**     2 790,- 1 099

- Hvar**              3 290,- 1 102
- Vrboska***      2 690,- 1 175
- Jelsa***           2 690,- 1 172

ostrov Brač        - Supetar**         2 790,- 1 070
- Bol**                3 490,- 1 105

ostrov Vis           - Vis**                 2 790,- 1 110
- Komiža**         3 790,- 1 119

ostrov Korčula   - Vela Luka**      2 990,- 1 139
*     Cena včetně trajektových lístků na ostrov Ugljan a Dugi Otok

- doprava zajištěna z přístavu Zadar, autobus na ostrovy
nezajíždí, trajektem klienti cestují sami bez doprovodu zás-
tupců CK, transfer z přístavu po ostrově do hotelu je zahrnut
v ceně a je zajištěn přes CK chorvatskou hotelovou
společností.

**  Cena včetně trajektových lístků na ostrovy Hvar, Brač, Vis,
Korčula - doprava zajištěna z přístavu Split, autobus na os-
trovy nezajíždí, trajektem klienti cestují sami bez doprovodu
zástupců CK, transfery z daných přístavišť jsou v ceně a jsou
zajištěny mikrobusem/os.autem či taxi do jednotlivých míst
na ostrově chorvatskými partnerskými společnostmi za-
jištěné přes CK.

*** Důležité - do míst na ostrově Hvar (Vrboska a Jelsa) a na os-
trově Vis (město Vis hotel Issa) - doprava zajištěna z přístavu
Split, trajektové lístky jsou zahrnuty v ceně, trajektem klienti
cestují sami bez doprovodu zástupců CK, ale následný
transfer/taxi do místa ubytování NENÍ ZAHRNUT V CENĚ
(hotelové spol.jej neposkytují) - klienti si vše zajišťují sami
svépomocí a platí na místě (využití místní taxi služby, místní
hromadné dopravy)

Místo                                                       Cena Vzdálenost 
                                                                                                      v Kč z Prahy v km
Duče, Omiš                                           2 390,- 1 053
Brzet, Nemira, Staniči                          2 390,- 1 056
Mala Luka, Pisak, Mimice, Lokva        2 390,- 1 060
Baška Voda, Baško Polje                     2 390,- 1 081
Promajna                                              2 390,- 1 085
Makarska                                              2 390,- 1 092
Tučepi                                                    2 390,- 1 096
Podgora                                                 2 390,- 1 101
Drašnice                                                2 490,- 1 104
Igrane                                                    2 490,- 1 108
Živogošće                                              2 490,- 1 110
Mala Duba, Blato                                 2 490,- 1 111
Drvenik                                                  2 490,- 1 120
Zaostrog                                                2 490,- 1 124
Gradac, Brist                                         2 490,- 1 131
Ploče                                                     2 490,- 1 144
Trpanj*                                                  2 690,- 1 168
Orebić**                                               2 790,- 1 187
Kučište-Perna**                                   2 790,- 1 193
ostrov Korčula   - Korčula***               3 190,- 1 197

- Lumbarda***           3 190,- 1 198

*    Cena včetně trajektových lístků na poloostrov Pelješac přís-
tav Trpanj - autobus na poloostrov nezajíždí, doprava je or-
ganizována trajektem z přístavu Ploče, trajektem klienti
cestují sami bez doprovodu zástupců CK, transfer do hotelu
se nezajišťuje, klienti dochází do hotelu vzdáleného od přís-
tavu v Trpanji cca 200 m pěšky

**   Do míst Orebić, Kučište-Perna je doprava organizována tra-
jektem z přístavu Ploče - cena včetně trajektových lístků,
trajektem klienti cestují sami bez doprovodu zástupců CK,
následným transfer je zahrnut v ceně a je zajištěn partner-
skými chorvatskými společnostmi přes CK z přístavu Trpanj
do místa pobytu (pouze v případě dopravy zajištěné u part-
nerské společnosti může autobus přímo zajíždět na
poloostrov Pelješac).

*** Do míst Korčula, Lumbarda je doprava organizována trans-
ferem z přístavu Trpanj (příjezd trajektem z přístavu Ploče)
do přístavu Orebić, cena včetně trajektových lístků, trajekty
klienti cestují sami bez doprovodu zástupců CK, transfery
jsou zahrnuty v ceně a jsou zajištěny partnerskými chor-
vatskými společnostmi přes CK.

S ohledem na zpřísněné evropské normy pro autobusovou dopravu, které určují kromě jiného maximální počet odjetých hodin pro řidiče v návaznosti na povinnou
přestávku, stanovila 101 CK Zemek pro sezonu 2017 v České republice následující nástupní místa. Uvedené odjezdové časy nástupních míst jsou pouze orientační.
101 CK Zemek si s ohledem na počet prodaných míst vyhrazuje právo na změnu času odjezdu a také změnu trasy. Z některých měst bude řešena doprava svozem
na jiné nástupní místo. Tyto svozy jsou řešeny autokarem (jedoucí po trase), osobním autem či mikrobusem, proto počítejte vždy minimálně s možností jednoho
přestupu. Svozové dopravní prostředky nemusí být vybaveny klimatizací. Přesný čas odjezdu, popis nástupního místa (i svozového) a telefonní kontakty budou
upřesněny na jízdence, kterou obdržíte cca 7 dní před odjezdem. Časy odjezdu z HR budou zasílány formou sms na telefonní číslo klienta uvedené ve smlouvě
o zájezdu (a to i v případě, že čas odjezdu je na jízdence uveden).
Z dlouhodobých zkušeností upozorňujeme, že každý autobus nabírá klienty na trase postupně, takže např. klient z Turnova má samozřejmě oproti cestujícímu z Brna ne-
výhodu v délce trasy a i v počtu nástupních a výstupních zastávek. Obdobně je tomu tak i při výstupu/nástupu v Chorvatsku, kde má vždy bus určenou trasu do většího
počtu letovisek (10 -15 míst) a to z důvodu, že je organizován jako “linkový/zastávkový” a vykládá/nakládá klienty v příslušných destinacích po trase. Ne vždy je možné
zajet přímo k ubytovací jednotce, a proto z důvodu bezpečnosti, dopravních předpisů i plynulosti provozu vykládá bus klienty na místech tomu určených (parkoviště,
bus.zastávky, čerpací stanice atd.). Autobusová doprava je samostatný produkt a nekoresponduje s nástupem na ubytování/odchodem z ubytování, a ne vždy plynule

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - nástupní místa ČR
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navazuje na odjezdy/příjezdy trajektů. Dle potřeb si CK vyhrazuje právo na změnu trasy autobusu (např. při zpáteční cestě).
Místa v autobuse lze rezervovat na vyžádání (prodejní cena rezervace konkrétního sedadla v autobuse - místenky - je pro klienta 200 Kč/obousměrně). V případě obsa-
zenosti rezervovaného místa klienty telefonicky informujeme a nabídneme místo jiné či vrátíme příplatek. Zasedací pořádek se tvoří před daným termínem odjezdu.
Konečné rozhodnutí o zasedacím pořádku v autobuse s přihlédnutím na rezervaci místenek má v kompetenci pouze pracovník dopravního oddělení CK. Informace ohledně
místenek na usazení v autobuse nejsou uvedeny na jízdence: tato doplňková služba nelze do programu naformátovat, tyto požadavky jsou pevně zaneseny do zasedacího
pořádku a předány řidičům do autobusu. Každé osobě včetně dětí je přiřazeno pouze jedno sedadlo, slevy z jízdného na děti neposkytujeme. Autobusy nejsou vybaveny
upínacími pásy na dětské autosedačky (dle směrnice nejsou autosedačky v autobusech povinné). Obsazujeme všechna místa v autobuse včetně prostředního na „zadní
pětce“. S ohledem na obsazenost vlastních autobusů upozorňujeme, že využíváme dopravu i jiných dopravců. Tato skutečnost bude poznamenána až na jízdence. V případě
jiného dopravce negarantujeme dodržení rezervace konkrétního místa v autobuse - v takovém případě bude klientovi příplatek za místenku vrácen.
Autobusová doprava je zajišťována standardními autobusy pro mezinárodní přepravu osob. Autobusy mají klimatizaci, DVD, občerstvení, případně WC a dle
roku výroby buď mají nebo nemají dvoubodové bezpečnostní pásy. Přeprava domácích zvířat a rozměrných zavazadel (cyklistická kola, surfy atd.) není povolena.
Zrušení dopravy ze strany objednavatele/klienta musí být písemnou formou - při stornování 14 - 5 dní před termínem odjezdu 50% ceny jízdného, při stornování
4 dny před termínem 100% ceny jízdného.
Minimální počet účastníků pro svoz z jednoho nástupního místa jsou 4 osoby. Při nižším počtu osob, bude klient dle momentální situace informován o jiném ná-
stupním místě a novém čase odjezdu. 101 CK Zemek si vyhrazuje právo i na zrušení nástupního místa vlivem nepředvídaných událostí. V případě nedostatečného
počtu klientů může dojít z ekonomického hlediska ke zrušení dopravy/zájezdu, v tomto případě bude klientovi vrácena částka v plné výši. CK si vyhrazuje právo
vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a osoby agresivně se chovající či vulgárně napadající posádku autobusu a spolucestující
a to bez nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou dopravu.
Kontakty pro severní, střední, západní, jižní Čechy a Prahu: 
tel.: 326 912 992,  E-mail: doprava@101ckzemek.cz, 
Dispečink: +420 774 000 424

Kontakty pro východní Čechy a Moravu: 
tel.: +420 564 407 545, E-mail: zdar@101ckzemek.cz,
Dispečink: +420 774 000 433 

MĚSTO / KRAJ PŘIBLIŽNÉ ČASY ODJEZDU
Linky

Ústecký kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Děčín hlavní vlakové nádraží, parkoviště před obch. 

domem, ul.Čsl.mládeže  14:00 14:00 11:00 299 Kč
Chomutov parkoviště vedle divadla a naproti marketu Billa, ul.Blatenská 14:00 14:00 11:00 299 Kč
Most parkoviště před zimním stadionem, ul.Barvířská 14:30 14:30 11:30 299 Kč
Žatec parkoviště u autobusového nádraží, náměstí Kruhové 14:15 xxx 11:15 299 Kč
Ústí nad Labem parkoviště u Zimního stadionu, ul.Masarykova 14:30 14:30 11:30 199 Kč
Louny parkoviště u Žatecké brány, ul.Žižkova 14:30 xxx 11:30 199 Kč
Teplice Alejní ulice (velké parkoviště), směrem k fotbalovému stadionu 14:30 14:30 11:30 199 Kč
Lovosice autobusové nádraží, ul.Žižkova 15:00 xxx 12:00 199 Kč
Litoměřice autobusové nádraží, ul.Marie Pomocné 14:45 xxx 11:45 199 Kč
Roudnice nad Labem parkoviště u marketu Lidl, alej 17. listopadu 15:00 xxx 12:00 199 Kč

Liberecký kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Nový Bor autobusové nádraží, ul.Revoluční 14:00 xxx 11:00 299 Kč
Česká Lípa parkoviště u kulturního domu CRYSTAL, ul.Boženy Němcové 14:15 xxx 11:15 299 Kč
Liberec parkoviště u zast. Na Rybníčku, ul.U Nisy, 

cca 400 m pod autobus. nádr. 14:15 14:15 11:00 199 Kč
Jablonec nad Nisou parkoviště u kostela, Horní náměstí 14:00 14:00 11:15 199 Kč
Turnov autobusový terminál vedle nádraží ČD, odjezd.stání Z 14:40 14:40 11:40 199 Kč

Královéhradecký kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Trutnov autobusové nádraží, u vjezdu, ul.Horská 13:45 xxx 10:45 399 Kč
Náchod Raisova ulice, za budovou Okresního úřadu 13:45 xxx 10:45 399 Kč
Jaroměř před vlakovým nádražím, ul.Nádražní 14:00 xxx 11:00 399 Kč
Dvůr Králové autobusové nádraží, zastávka výstup, ul.17.listopadu 14:00 xxx 11:00 399 Kč
Jičín autobusové nádraží - 

před budovou České spořitelny, ul.17.listopadu 14:30 xxx 11:30 299 Kč
Hořice před vlakovým nádražím, ul.Šalounova 14:15 14:15 11:15 299 Kč
Hradec Králové vlakové nádraží, parkoviště u VČE, ul.Sladkovského 215/3 14:30 14:30 11:30 299 Kč

Středočeský kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Čáslav vlakové nádraží, ul.Tyršova 14:30 xxx 11:30 299 Kč
Rakovník parkoviště mezi sportovní halou a marketem Billa, 

nábř. Dr. Beneše 14:30 xxx 11:30 199 Kč
Mnichovo Hradiště čerp. stanice PKN Orlen před marketem Lidl, ul. Víta Nejedlého 15:00 xxx 12:00 199 Kč
Mladá Boleslav parkoviště u marketu Albert 

vedle čerpací stanice OMV, u kruh. objezdu 15:10 15:10 12:10 199 Kč
Nymburk čerpací stanice Benzina u kruh. objezdu, ul.Kolínská 14:45 xxx 11:45 199 Kč
Poděbrady před vlakovým nádražím směrem k parku, ul.Družstevní 15:00 xxx 12:00 199 Kč
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Kolín před vlakovým nádražím u České pošty, ul.Rorejcova 14:45 xxx 11:45 199 Kč
Beroun před hlavním vlakovým nádražím, ul.U nádraží 14:45 14:45 11:45 99 Kč
Kladno autobusové nádraží před marketem Lidl, 

zastávka výstup, ul.Dukel.hrdinů 14:45 xxx 11:45 99 Kč
Slaný autobusové nádraží - u čerpací stanice, ul.Ouvalova 15:00 xxx 12:00 99 Kč
Mělník před hlavním vlakovým nádražím, ul.Nádražní 15:00 xxx 12:00 99 Kč
Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic, před CK Českobrodská 15:00 xxx 12:00 99 Kč
Brandýs n.L.- 
Stará Boleslav obchodní areál NORMA, u výjezdu, ul.Boleslavská 15:30 15:30 12:30 0 Kč
Praha Letňany - konečná metra C, modrý stojan nást. zn.”V” neveřejná 

doprava, za výstup.zast. MHD, východní část u ul.Beladova 16:00 16:00 13:00 0 Kč
Dobříš čerpací stanice SHELL na sjezdu z R4 17:15 17:15 14:00 0 Kč
Příbram parkoviště u plaveckého stadionu, ul.Legionářů 17:35 17:35 14:20 0 Kč
Benešov parkoviště před motorestem Benica,ul.Ke Stadionu 17:00 17:00 14:00 0 Kč
Votice autobusové nádraží, ul.Husova 17:45 xxx 14:30 0 Kč

Plzeňský kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Domažlice Poděbradova ulice, zastávka MHD, směr Klatovy 15:15 15:15 12:45 299 Kč
Kdyně Dělnická ulice, zastávka ČSAD u hasičárny 15:45 15:45 13:30 299 Kč
Klatovy Jiráskova ulice, u hradeb 16:00 16:00 13:15 199 Kč
Plzeň parkoviště před hl. bránou záv. Škoda, 

u pneuservisu, nám.Emila Škody 16:30 16:30 13:00 99 Kč
Rokycany sjezd na Rokycany, čerpací stanice, ul. Arbesova 16:10 xxx 12:40 99 Kč
Horažďovice před vlakovým nádražím, ul.Tyršova 16:30 16:30 14:00 99 Kč
Nepomuk čerpací stanice Benzina u motelu Pyramida, ul.Kozlovická 16:45 16:45 13:45 99 Kč

Jihočeský kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Strakonice před hlavním vlakovým nádražím, ul.U nádraží 18:00 18:00 14:30 99 Kč
Blatná parkoviště u hostince Na myslivně, ul.Písecká 17:30 17:30 14:15 99 Kč
Tábor před vlakovým nádražím, ul.U Bechyňské dráhy 18:05 18:05 15:00 0 Kč
Písek čerpací stanice MOL na obchvatu, ul.Hradišťská 18:35 18:35 15:05 0 Kč
Protivín čerpací stanice PAP Oil na obchvatu, ul.Fučíkova 18:50 xxx 15:20 0 Kč
Vodňany autobusové nádraží, Zeyerovy sady 19:00 19:00 15:30 0 Kč
České Budějovice čerpací stanice u restaurace Mc Donald’s, ul.Strakonická 19:30 19:30 16:00 0 Kč
Kaplice  čerpací stanice MOL, ul.Českobudějovická 20:10 20:10 16:30 0 Kč

Pardubický kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Holice náměstí T.G.M. - Komerční banka 15:45 xxx 11:45 399 Kč
Pardubice zimní stadion (Tipsport arena), ul.Hradecká, 

parkoviště u řeky Labe 15:30 15:30 11:30 299 Kč
Chrudim autobus.nádraží - nástupiště č.1a, ul.Československé armády 16:00 xxx 12:00 299 Kč
Vysoké Mýto parkoviště Jiřího z Poděbrad, u autobusového nádraží 16:15 xxx 12:15 299 Kč
Ústí nad Orlicí autobusové nádraží, ul.Lochmanova 17:00 xxx 13:00 299 Kč
Litomyšl parkoviště u Stř. školy zahradnické a technické, ul.T.G.Masaryka 16:30 xxx 12:30 299 Kč
Svitavy autobusové nádraží - restaurace Astra, ul.E.Beneše 17:45 17:45 13:45 199 Kč

Kraj Vysočina Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Pelhřimov před vlakovým nádražím, ul.Nádražní 16:45 xxx 12:45 399 Kč
Humpolec parkoviště u fotbalového stadionu A.F.C. Humpolec, ul.Okružní 16:45 xxx 12:45 299 Kč
Havlíčkův Brod parkoviště u marketu Lidl, ul.Žižkova 3745 16:15 xxx 12:15 299 Kč
Chotěboř hotel Vysočina, nám.T.G.Masaryka 202 15:45 xxx 11:45 299 Kč
Jihlava parkoviště u marketu Billa, třída Legionářů (za starou nemocnicí) 17:15 17:15 13:15 299 Kč
Žďár nad Sázavou parkoviště u Zimního stadionu, ul.Jungmannova 16:15 xxx 12:15 199 Kč
Velké Meziřičí čerpací stanice Slovnaft u D1, Karlov 1247 18:00 18:00 14:00 199 Kč
Třebíč zastávka pod Úřadem práce směrem na Brno, Masarykovo nám. 18:00 xxx 14:00 199 Kč
Velká Bíteš Masarykovo náměstí - restaurace U Raušů 18:45 18:45 14:45 99 Kč

Olomoucký kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Šumperk Dům kultury, ul.Fialova 416/3 15:45 xxx 11:45 199 Kč
Zábřeh autobusová zastávka u vlakového nádraží, ul.Olomoucká 16:15 xxx 12:15 199 Kč
Mohelnice autobusové nádraží, ul.Nádražní  16:45 xxx 12:45 99 Kč
Litovel čerpací stanice  Jaroslav Šnek, ul.Olomoucká 96 17:00 xxx 13:00 99 Kč
Šternberk čerpací stanice Benzina u autobusového nádraží, ul.Nádražní 16:15 xxx 12:15 99 Kč
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VÝBĚR DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ PRO KLIENTY 101 CK ZEMEK

Záloha ve výši 50 % z ceny zájezdu se platí při uzavření cestovní smlouvy, doplatek do měsíce před odjezdem. 
Standardní doba pobytu je sobota - sobota, při autobusové dopravě je odjezd v pátek z ČR, v sobotu příjezd do Chorvatska, v ná-
sledující (či další) sobotu odjezd z Chorvatska, do ČR příjezd v neděli. Na přání zajišťujeme také nestandardní termíny pobytu
(vlastní doprava autem), což je možné zkusit v naprosté většině ubytovacích zařízení. V takovém případě jde VŽDY o pobyt “na vy-
žádání”, kdy Váš termín necháváme po sepsání smlouvy v Chorvatsku odsouhlasit. 
V případě, že jste zakoupili ZÁJEZD (předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb – ubytování, dopravy, stravy) podléhá kom-
pletnímu pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb. i jeho připravované novely. Pokud
zakoupíte pouze jednu službu, např. jen pobyt v apartmánu, NEPODLÉHÁ komplexnímu pojištění proti úpadku. 
Odbavení zasíláme buď obyčejnou poštou, nebo internetem a to tak, abyste ho obdrželi týden před odjezdem. Klienti s vlastní do-
pravou ho najdou v poštovní schránce nebo v mailu dříve. Klienti s autobusovou dopravou obdrží odbavení 5 - 7 dní před odjezdem. 
Delegát Vás při příjezdu nečeká u autobusu. Má na starost určitou část pobřeží, není v jeho silách být na několika místech najednou.
V recepci/agentuře/hotelu je naše nástěnka nebo “kniha”, kde najdete informaci o delegátských schůzkách a další potřebné in-
formace. V apartmánových střediscích a hotelech delegát vykonává obvykle dvě delegátské schůzky, v jednotlivých soukromých
apartmánech delegát schůzky nevykonává, telefonický kontakt ovšem máte k dispozici a v případě nezbytné potřeby přijede. Pokud
by ve vzácných případech došlo k problému s ubytováním,  neváhejte a kontaktujte delegáta - buď sjedná nápravu na místě nebo, 
pokud to možné není, sepíše reklamační protokol, na jehož základě bude později vyhodnocena Vaše reklamace. 

Přerov parkoviště u marketu Kaufland, ul.Lipnická 2936/4 18:00 xxx 14:00 99 Kč
Hranice na Moravě parkoviště u motorestu Sparta, ul.Zborovská 1185 17:00 17:00 13:00 0 Kč
Olomouc staré autobusové nádraží u tržnice, elektrické otočné hodiny 17:15 17:15 13:15 0 Kč
Prostějov hlavní vlakové nádraží - zastávka H - ZÁJEZDY, ul.Janáčkova 17:30 17:30 13:30 0 Kč

Moravskoslezský kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Bruntál autobusový terminál (vedle vlakového nádraží), ul.Nádražní 14:10 xxx 10:10 99 Kč
Krnov autobusové nádraží (vedle marketu Albert), ul.Revoluční 14:20 xxx 10:20 99 Kč
Opava staré autobusové nádraží, restaurace “U jelena” 14:50 14:50 10:50 0 Kč
Karviná parkoviště u Slezské univerzity, Univerzitní náměstí 15:00 xxx 11:00 0 Kč
Havířov před vlakovým nádražím, ul.Železničářů 15:10 xxx 11:10 0 Kč
Bohumín parkoviště u marketu Billa, ul.9.května 15:10 xxx 11:10 99 Kč
Hlučín autobusové nádraží, ul.Opavská 15:10 xxx 11:10 99 Kč
Ostrava parkoviště naproti Domu kultury Vítkovice, ul.28.října 15:30 15:30 11:30 0 Kč
Český Těšín autobusové nádraží, ul.Nádražní  15:40 xxx 11:40 99 Kč
Frýdek-Místek staré autobusové nádraží u Vojenské správy 16:00 16:00 12:00 0 Kč
Příbor zastávka u kostela Sv. Valentina, ul.Lidická 16:15 16:15 12:15 0 Kč
Nový Jičín čerpací stanice MOL (při sjezdu do Nového Jičína), ul.Suvorovova 16:30 16:30 12:30 0 Kč

Zlínský kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Uherský Brod parkoviště Slovácké náměstí u aquaparku 18:30 xxx 14:30 299 Kč
Uherské Hradiště před vlakovým nádražím, ul.Na Stavidle 18:50 18:50 14:50 299 Kč
Vsetín parkoviště u vlakového nádraží, ul.Nádražní 15:35 xxx 11:35 299 Kč
Valašské Meziříčí parkoviště u autobusového nádraží, ul.Zašovská 16:00 xxx 12:00 199 Kč
Zlín parkoviště vedle Velkého kina pod konečnou trolejbusů 17:20 17:20 13:20 199 Kč
Otrokovice autobusová zastávka Napajedelská u marketu Lidl 17:40 xxx 13:40 199 Kč
Kroměříž autobusové nádraží, ul.Wolkerova (u ostrůvku) 18:30 18:30 14:30 99 Kč

Jihomoravský kraj Nástupní místo Istrie Kvarner Dalmácie Příplatek
Veselí nad Moravou parkoviště před hotelem Veselan, nám. Míru 19:10 xxx 15:10 199 Kč
Hodonín čerpací stanice ÖMV, roh ulice Velkomoravská a Dvořákova 19:40 xxx 15:40 199 Kč
Břeclav parkoviště u marketu Lidl, ul. Třída 1. máje 20:05 xxx 16:05 99 Kč
Rosice u Brna restaurace Kroupova Hospoda, ul.Brněnská 637 19:15 xxx 15:15 99 Kč
Boskovice vlakové nádraží, rozšířená část vozovky, ul.Nádražní 18:30 18:30 14:30 99 Kč
Blansko parkoviště pod kinem, ul. Brněnská 18:30 18:30 14:30 99 Kč
Znojmo čerpací stanice Shell u vlakového nádraží, Vídeňská třída 19:45 xxx 15:45 99 Kč
Vyškov hlavní vlakové nádraží 19:00 19:00 15:00 0 Kč
Brno terminál CK Victoria, ul.Heršpická 13 19:45 19:45 16:00 0 Kč
Pohořelice restaurace Na Radnici, ul.Brněnská 2 20:30 xxx 16:30 0 Kč
Mikulov čerpací stanice MOL, ul.28.října, směr Vídeň 21:00 21:00 17:00 0 Kč
Další nástupní místa na vyžádání (např. Karlovarský kraj - Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)
xxx  -   nástupní místo neplatí pro danou linku

nelze zakoupit samostatnou dopravu bez pobytu
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ 
CESTOVNÍ KANCELÁŘE 101 CK ZEMEK s.r.o. 

(dále jen CKZ)
I. Úvod
1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy pro účast na pobytech a zájezdech, založené příslušnou smlouvou o zájezd uzavřenou mezi CK
101 Cestovní kancelář ZEMEK, s.r.o., Brandýs n/L. - Stará Boleslav, Mělnická 31, PSČ 250 02, IČO: 616 82 039, tel.: +420 326 911 323, +420 326 912
106 email: info@101ckzemek.cz (blíže též v sekci „Kontakty“) a uživatelem služeb (dále jen zákazník) v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. Pro
služby cestovního ruchu se smluvní vztah dále řídí zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Veškeré právní
předpisy jsou používány ve znění pozdějších právních předpisů.
2. CKZ organizuje standardní zájezdy/pobyty s předem stanoveným programem i zájezdy a cestovní služby na objednávku pro individuální zájemce dle dohody.
Pro účastníky s individuální dopravou zprostředkovává ubytování včetně dalších služeb  souvisejících s cestovním ruchem.
II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel
resp. prodávající.
Smlouva o zájezdu –Smlouvou o zájezdu se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smlu-
venou cenu. Smlouva o zájezdu musí být písemná.
Zájezd – předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba po-
skytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc.
Služba cestovního ruchu – takovou službou se rozumí: doprava, ubytování, jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy či ubytování a tvoří vý-
znamnou část zájezdu nebo jejich cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.
Pobyt – není zájezd, jedná se o jednotlivou službu cestovního ruchu, kterou CK nabízí zákazníkovi

BGW bungalov
STD studio (1 místnost)
APT apartmán
APP apartmán v soukromí (privat)
1/1 pokoj jednolůžkový pokoj
1/2 pokoj dvoulůžkový pokoj
1/3 pokoj třílůžkový pokoj
1/2+2 pokoj rodinný pokoj (dvě řádná lůžka + 

2 přistýlky) 
Family pokoj 2/2 rodinný pokoj (dvě dvoulůžkové 

ložnice – vše řádná lůžka)
SUITE oddělená dvoulůžková ložnice + 

extra místnost s 1 lůžkem
1/2 APT – studio vše v jedné místnosti
1/2 APT oddělená dvoulůžková ložnice
1/3 (1/2+1) APT jedna dvoulůžková ložnice + 1

lůžko v obytné místnosti
1/4 (1/2+2) APT jedna dvoulůžková ložnice + roz

kládací gauč v obytné místnosti
(vhodný pro dvě děti nebo 1 do
spělou osobu)

1/4 (2/2) APT dvě oddělené dvoulůžkové ložnice
1/4+1 APT dvě oddělené dvoulůžkové ložnice

+ 1 lůžko v obytné místnosti
1/5 (2/2+1) APT dvě oddělené dvoulůžkové ložnice

+ 1 lůžko v obytné místnosti
1/5 (1/3+1/2) APT třílůžková a dvoulůžková ložnice
1/5 (1/2+1/1+2) APT dvoulůžková a jednolůžková ložnice

+ 2 přistýlky v obytné místnosti
1/6 (3/2) tři oddělené dvoulůžkové ložnice
1/6 (2/3) APT dvě třílůžkové ložnice
1/6 (2/2+2) APT dvě dvoulůžkové ložnice + dvě 

lůžka (gauč) v obytné místnosti
1/7 (3/2+1) APT tři dvoulůžkové ložnice + 1 lůžko 

v obytné místnosti
1/7 (2/2+1/3) APT dvě dvoulůžkové a jedna třílůž

ková ložnice

1/8 (1/2+2/3) APT jedna dvoulůžková a dvě třílůž
kové ložnice

1/8 (3/2+2) APT tři dvoulůžkové ložnice + 2 lůžka (
gauč) v obytné místnosti

1/8 (4/2) APT čtyři dvoulůžkové ložnice
1/9 (4/2+1) APT čtyři dvoulůžkové ložnice + 

1 lůžko v obytné místnosti
1/10 (4/2+2) APT čtyři dvoulůžkové ložnice + 

2 lůžka (gauč) v obytné místnosti
all inclusive „vše v ceně“ (vždy je potřeba pečl
i vě pročíst nabídku jednotlivých 

hotelů, rozdíly bývají v čerpání ná
pojů a rozsahu služeb)

all inclusive light obvykle je obsahem plná penze 
a nápoje pouze k obědu i k večeři
(vždy je potřeba pečlivě pročíst
nabídku jednotlivých hotelů), 

B nebo BLK balkon
BM nebo BMS balkon moře (balkon na mořskou 

stranu)
B/T balkon nebo terasa
MS směr mořská strana 
P park (bez balkonu, strana odvrá

cená od moře)
BP balkon park (balkon, strana odvrá

cená od moře)
TWC sprcha, WC
AC klimatizace
Apartmány v soukromí “NO NAME”: Konkrétní apartmán je kli-
entovi přidělen až na místě po registraci v agentuře.
WI-FI  uvádíme informaci dodanou ubytovatelem, CK neručí za
sílu signálu
V Chorvatsku nebývá vždy zaručen nerušený výhled na moře,
i když si zakoupíte např. BMS pokoj - často zde bývá vzrostlá
zeleň. Je třeba pečlivě číst popis hotelu - v některých pohled
moře zaručen je.

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM V KATALOGU
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Provozovatel cestovní kanceláře – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel,
který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazník, který je spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická
či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Zákazník, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (zejména
podnikatel).
Všeobecné podmínky - jsou součástí uzavřené smlouvy. Zákazník je těmito podmínkami vázán momentem vzniku smlouvy. Na tyto podmínky je zákazník upo-
zorněn v procesu uzavírání smlouvy a má tak možnost se s nimi seznámit.
III. Předmět podmínek
1. Předmětem těchto „Všeobecných podmínek“ je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi CKZ jako pořa-
datelem zájezdu/pobytu a zákazníkem jako účastníkem zájezdu/pobytu.
2. Pokud jsou ve smlouvě o zájezdu zákazníka uvedeny a CKZ akceptovány podmínky smlouvy odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmín-
kami, mají přednost údaje uvedené v přihlášce.
IV. Rezervace zájezdu/pobytu, uzavření smlouvy o zájezdu
1. Rezervace účasti na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ provádí zákazník telefonicky, prostřednictvím webových stránek CKZ nebo osobně v provozovnách
CKZ, případně u autorizovaných obchodních zástupců CKZ. K uzavření smlouvy o účasti zákazníka na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ, případně jiné smlouvy
s obdobným obsahem dochází uzavřením smlouvy o zájezdu podpisem zákazníka.
2. Rezervací zájezdu/pobytu bez splnění dalších podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nevzniká smlouva o zájezdu mezi CKZ a zákazní-
kem.
3. Přihláška zákazníka k účasti na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ obsahuje osobní údaje zákazníka, vymezení zájezdu/pobytu, zejména termín jeho zahájení
a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu/pobytu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu/pobytu
včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy. Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů, uvedených na přihlášce.
4. Nárok zákazníka na účast na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ, který je předmětem uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a CKZ, vzniká úplným zaplacením
ceny zájezdu/pobytu za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami.
5. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na přihlášce ručí podepisující zákazník na základě jejich zplnomocnění. U osob mladších patnácti
let je účast na zájezdu/pobytu CKZ podmíněna doprovodem a dohledem dospělého účastníka.
6. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy (druh dopravního prostředku),
údaje o trase cesty, specifikace stravování, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu/pobytu, vyplývají z katalogu zájezdu/pobytů CKZ, který má zákazník
k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu CKZ nejsou, budou uvedeny přímo v přihlášce k účasti na zájezdu/pobytu CKZ.
V. Cena zájezdu/pobytu
1. Cena zájezdu/pobytu je stanovena v souladu s katalogem zájezdů/pobytů vydávaným CKZ.
2. Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd/pobyt přesně stanoveny v katalogu CKZ, případně blíže specifikovány v přihlášce k zájezdu/pobytu.
3. Cena zájezdu/pobytu je splatná ve dvou splátkách, z nichž první zálohová splátka (zpravidla ve výši 50% z ceny zájezdu/pobytu) je splatná do 10 dnů po
vyplnění cestovní smlouvy a druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu/pobytu je splatná nejpozději 5 týdnů před počátkem zájezdu/pobytu. Pokud by
s ohledem na datum uzavření cestovní smlouvy v době splatnosti zálohy nastala zároveň i splatnost doplatku ceny zájezdu/pobytu, je cena zájezdu/pobytu
splatná společně se zálohou.
4. Pokud dojde k vyplnění smlouvy o zájezdu v době kratší než 5 týdnů před zahájením zájezdu/pobytu, je cena zájezdu/pobytu splatná jednorázově do 10
dnů od vyplnění a podpisu smlouvy o zájezdu. Cena zájezdu/pobytu musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu/pobytu.
5. Zákazník je povinen uhradit splátky ceny zájezdu/pobytu cestovní kanceláři CKZ. Úhradu provede sám (v hotovosti v provozovně CKZ, případně bezhotovostně
na účet CKZ), nebo prostřednictvím autorizovaného obchodního zástupce CKZ. V případě úhrady ceny zájezdu/pobytu bezhotovostně převodem na účet se
cena, resp. záloha nebo doplatek, považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CKZ.
6. CKZ je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny zájezdu/pobytu s tím, že tato změna bude uvedena v přihlášce, případně písemně oznámena zákazníkovi.
7. Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu/pobytu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu/pobytu uhrazena ve stanovené lhůtě, CKZ poskytne zákazníkovi přiměřenou
dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud i tato dodatečná lhůta marně uplyne, CKZ je oprávněna od smlouvy odstoupit a vzniká ji nárok na standardní odstupné.
VI. Změna ceny zájezdu/pobytu
1. CKZ je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu zájezdu/pobytu, maximálně o 10% z ceny zájezdu/pobytu. CK je povinna přesně
stanovit způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu/pobytu uvedená ve smlouvě o zájezdu však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením
zájezdu/pobytu.
2. Cenu zájezdu/pobytu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu/pobytu, nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu/pobytu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého
dne před zahájením zájezdu/pobytu.
3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu/pobytu.
VII. Informační povinnost CKZ
1. Součástí přihlášky jsou informace CKZ specifikující zejména
a) jméno a telefonní číslo osoby místního delegáta CKZ a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu
b) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto po-
jištění není zahrnuto v ceně zájezdu/pobytu.
2. Pokud tyto informace nejsou součástí přihlášky, oznámí je CKZ zákazníkovi písemně alespoň 7 dní před konáním zájezdu/pobytu. Informace zákazník
v této lhůtě převezme v sídle CKZ případně u autorizovaného obchodního zástupce, u nějž vyplnil přihlášku, nebo je obdrží na svoji adresu poštou či e-mai-
lem.
VIII. Práva a povinnosti zákazníka
1. zákazník je oprávněn :
a) požadovat poskytnutí všech služeb, stanovených taxativně pro každý zájezd/pobyt
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b) reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Zjistí-li zákazník v průběhu zájezdu/pobytu drobné vady, odstranitelné v místě, oznámí tuto skutečnost
neprodleně zástupci CK nebo recepci tak, aby bylo možné odstranit tyto za doby trvání zájezdu/pobytu. Nelze-li tyto vady odstranit nebo byla-li kvalita služeb
nižší než bylo předem dohodnuto, vzniká zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu. Své nároky z reklamace může zákazník také uplatnit po skončení zájezdu
u CK a to ve lhůtě do 30 dnů od skončení zájezdu. CK je povinna vyřídit reklamaci do 30 dnů od data podání. Každá uplatněná reklamace (jak v době trvání
zájezdu, tak i po jeho skončení) je doprovázena písemným potvrzením CK o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob reklamace
požaduje. Dále je CK povinna vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě jejího zamítnutí je CK povinna toto odůvodnit.
V případě, že dojde mezi CK a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb,
který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web:
adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
c) Být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu.
d) Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
2. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CKZ, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení
se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Původní
a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CKZ v souvislosti se změnou zákazníka
vzniknou.
3. Zákazník je povinen:
a) uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,
b) zajistit si platný cestovní doklad, popř. příslušná vstupní víza,
c) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese zákazník,
d) řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce nebo delegáta,
e) vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi či průvodci, zastoupení cestovní kanceláře nebo přímo v sídle CKZ po návratu ze zá-
jezdu (viz VIII.1 b),
f) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.
4. V případě reklamace je zákazníkovi vždy doporučeno kontaktovat nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě konání zájezdu.
5. Zákazník je povinen dodržovat podmínky pro ubytování, stravování dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb, které tvoří nedílnou
součást těchto podmínek a zákazník byl s nimi seznámen před zahájením čerpání těchto služeb.
6. Zákazník, který bez zavinění cestovní kanceláře nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který při nástupu na zájezd
nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo
při čerpání služeb dle smlouvy o zájezdu poruší obecně závazné právní přepisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen.
7. Oznámení o vyloučení ze zájezdu učiní zákazníkovi místní delegát cestovní kanceláře. Počínaje doručením oznámení o vyloučení ze zájezdu zaniká povinnost
CKZ poskytovat zákazníkovi jakékoliv služby dle smlouvy o zájezdu mezi oběma stranami uzavřené a dále oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty za po-
rušení povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, a to až do výše ceny zájezdu, jehož byl zákazník účastníkem.
IX. Práva a povinnosti CKZ
1. CKZ je oprávněna z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy o zájezdu a navrhnout je zákazníkovi. Navrhne-li CKZ změnu smlouvy o zájezdu, má zá-
kazník právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve stanovené lhůtě
5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy o zájezdu neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od smlouvy
o zájezdu neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl.VI. těchto podmínek.
2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:
a) nepodstatné změny, které nemají za následek změnu termínu a destinace zájezdu/pobytu, místo ubytování, stravování, dopravy apod.
b) změna programu zájezd/pobytu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním, vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi (uzavření
hranic, přírodní katastrofy, legislativní opatření, stávky apod.).
3. CKZ je oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků zájezd/pobyt zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň 7 dní před plá-
novaným termínem zahájení zájezdu/pobytu a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny úhrady již zákazníkem poskytnuté. Pokud se zájezd/pobyt z tohoto
důvodu neuskuteční, má zákazník přednost při zařazení na volné místo v obdobném zájezdu/pobytu. Fakultativní výlet se může pro nedostatek účastníků
zrušit v průběhu pobytu.
4. CKZ je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu/pobytu; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede
vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne účastníkům zájezdu/pobytu
náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a poskytnutou službou. Změna rozsahu služeb odpovídá písemnému zápisu o reklamaci.
5. CKZ se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany zákazníka v průběhu zájezdu/pobytu prostřednictvím místního zástupce cestovní kanceláře-de-
legáta nebo průvodce vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení.
6. Předpokladem umožnění nápravy je, že zákazník uplatní své výhrady. Reklamaci nelze uplatnit v případech kdy:
a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání zákazníka
b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, pokud tuto skutečnost nebylo možné
předpokládat nebo byla nevyhnutelná
c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných
a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci-např. extrémní kli-
matické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. osvobozují CKZ od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.
d) U zájezdů/pobytů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného
rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze reklamovat eventuální zkrácení „pobytu“.
e) CKZ neručí za případné zpoždění z technických důvodů, pokud nebylo možno tyto důvody předpokládat a nebyly zanedbány povinnosti CKZ, z důvodů nepříznivého
počasí, apod. zajistit plnění všech služeb komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů
apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.
X. Odstoupení od smlouvy o zájezdu
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www.chorvatskozababku.cz   www.chorvatskoexclusive.cz

1. CKZ je oprávněna od uzavřené smlouvy o zájezdu odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními
předpisy. V případě odstoupení od smlouvy CK ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem zahájení zájezdu, je CK povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši
10 % z ceny zájezdu. To neplatí v případech, kdy není dosažen minimální počet účastníků zájezdu nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně po ní požadovat.
2. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu/pobytu odstoupit od smlouvy o zájezdu. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen
a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy je povinen uhradit CKZ ná-
sledující stornopoplatky:
- při stornování v období do 61 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 500,- Kč za každou osobu
- při stornování v období od 60 do 31 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 20 % celkové ceny zájezdu/pobytu
- při stornování v období od 30 do 15 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 50 % celkové ceny zájezdu/pobytu
- při stornování v období od 14 do 05 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 80 % celkové ceny zájezdu/pobytu
- při stornování v období 4 dny a méně před začátkem zájezdu/pobytu: 100 % celkové ceny zájezdu/pobytu
Nárok na zaplacení smluvní pokuty CK nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu z důvodů porušení povinnosti CK dle smlouvy o zájezdu, všeobecných
smluvních podmínek nebo zákona. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, tedy cena včetně všech objednaných fakultativních služeb. V případě storna
jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj; obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá
nižším počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu/pobytu.
Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu/pobytu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd/pobyt). Pokud se zákazník nedostaví na zájezd/pobyt nebo
zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze zájezdu/pobytu vyloučen, má CKZ nárok na úhradu plné ceny zájezdu/pobytu. V případě, že zákazník v průběhu zá-
jezdu/pobytu svévolně zruší část zájezdu/pobytu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
V případě změny jména zákazníka nebo jiné závažné změně údajů na přihlášce účtuje CKZ poplatek 500,- Kč. Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín
nebo hotel a CKZ tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek: 
- při změně ubytování nebo termínu v období do 31 dne před začátkem zájezdu/pobytu 500,- Kč za osobu a změnu
- při změně ubytování nebo termínu v období 30 dnů a méně před začátkem zájezdu/pobytu ve výši odpovídající stornopoplatku.
XI. Pojištění
Povinné smluvní pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb.
1. CKZ uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CKZ z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu/pobytu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu/pobytu v případě, že se zájezd/pobyt neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu/pobytu a cenou částečně poskytnutého zájezdu/pobytu v případě, že se zájezd/pobyt uskutečnil
pouze z části.
2. CKZ je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení
pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/pobytu.
3. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu/pobytu,
poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník do-
pravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by
dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.
Cestovní pojištění zákazníka.
1. U zájezdů/pobytů u nichž není uvedeno, že v ceně je obsaženo cestovní pojištění, CKZ doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat
zejména následující rizika: zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu/pobytu.
2. V takových případech pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CKZ v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp.
výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu.V případě pojistných událostí CKZ poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření
apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.
3. Pokud dojde k poškození či ztrátě zavazadla během přepravy je zákazník povinen nahlásit to neprodleně po ukončení přepravy na příslušném místě a sepsat
protokol o poškození či ztrátě zavazadla, který je nezbytný pro další jednání zákazníka a přepravce.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích CKZ o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku. CKZ je
oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností adekvátním způsobem upravit.
Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají platnosti dnem 1.4.2016.

Tento katalog byl vydán 30. 11. 2016 © 
101 CK Zemek s.r.o.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo případné
chyby v katalogu. Konečná cena na cestovní
smlouvě je vždy kontrolována pracovníkem centrály
CK.
Veškeré opravy katalogu jsou uveřejněny na
www.chorvatskozababku.cz v menu:
“Opravy tištěného katalogu”.
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Severní Dalmácie Střední a Jižní Dalmácie
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Chorvatsko je zemí s tisíciletou historií a kulturou. Jeho území se rozprostírá v jižní části Panonské nížiny a podél východního
pobřeží Jaderského moře. V tomto prostoru se od nepaměti střetávala kultura středoevropská a středomořská. Ústavně
je Chorvatsko republikou, jejíž hlavní město je Záhřeb. 
Podnebí je středozemní s mírnou zimou a slunečným létem. Sníh je zde vzácným hostem. Koupání je možné od počátku
června do konce září. Čisté moře a v průměru přes 2600 slunečních hodin v roce řadí pobřeží Jaderského moře k turisticky
nejatraktivnějším místům v Evropě.

ISTRIE

BUNGALOVY KANEGRA** - KANEGRA

Tento komplex se nachází cca 10 km od města Umag, na nejzápadnějším konci pobřeží Istrie poblíž Slovinských hranic. Leží
v krásném borovém lese a nabízí krásný pohled na panorama Piranu se zálivem s křišťálovou vodou. Umístění bungalovů i jejich
vybavení přináší všem hostům klid a soukromou atmosféru. Všechny bungalovy (přes 200) mají SAT/TV, TEL, kompletně
vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, terasu nebo balkon. Možnost WI-FI připojení k internetu v bungalovech – za poplatek
(orientační cena - 1 hodina – 15 KN, 24 hodin 30 KN, 3 dny 60 KN, 7 dní 120 KN).
Popis bungalovů:
1/4 BGW – vel. cca 36 m2, dvoulůžková ložnice, obývací pokoj se dvěma rozkládacími gauči
1/5 BGW – typ 1 – 46 m2, dvě dvoulůžkové ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem

– typ 2 – Zděný BGW 46 m2, jedna dvoulůžková ložnice s oddělenými lůžky, druhá ložnice s manželským lůžkem,
v prvním poschodí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem v přízemí 

1/6 BGW – 60 m2, dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj se dvěma rozkládacími gauči
Bungalovy jsou zděné nebo montované.
Pláže jsou oblázkové a kamenité s pozvolným vstupem do moře, vzdálené cca 250 m od bungalovů, pro psy je zvlášť oddělená
část. Přátelé „natur“ mohou využít nudistickou pláž. Středisko má nově tzv. „Fun Resort“ – bohatou nabídku sportovního
a zábavného vyžití. Hostům je k dispozici restaurace, pizzerie, snack bar, koktejl bar, kafé bar, obchod a kiosky, diskotéky. 
Středisko zajišťuje celodenní animaci pro děti i dospělé. Ke sportovnímu vyžití slouží plážový volejbal, hřiště na míčové hry,
tenisové dvorce se školou tenisu, minigolf, stolní tenis, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. 
Trezor a internetový koutek na recepci – za poplatek.
Vybudované dětské hřiště pro míčové hry. Možnost WI-FI připojení k internetu v bungalovech – za poplatek.

KANEGRA

Z ilyrského kmene Histri, který zde žil před dvěma tisíci-
letími, pochází sám název Istrijského poloostrova. Římské
císařství, Byzanc, stěhování Slovanů, feudalismus Chorvatů,
Germánů, Benátská republika, napoleonská dobývání,
Rakousko-uherská monarchie, království Italské
a Jugoslávské, světové války a poválečná Titova Jugoslávie
buď přímo či nepřímo ovlivňovaly tuto krajinu. Dnešní
vysokou úroveň turistiky lze připsat dlouhodobé tradici
rekreačních míst, jakož i pohostinnosti místních obyvatel. 
Istrie je největší poloostrov Jadranu a nejvíce rozvinutá
rekreační oblast Chorvatska. Je ideálním cílem těch,
kteří hledají změnu. Navštívit lze malebné rybářské
vesnice, historická centra měst, moderní rekreační místa
na pobřeží, městečka v horách a nekonečné vinice a oli-
vovníky ve vnitrozemí.
Podél rozvětveného pobřeží je více než třicet větších pří-
stavů. Podnebí je středozemní s mírnou zimou a slu-
nečným létem. Letní vedra osvěžuje mořský vítr „Mae-
stral“. Vegetace je bujná – dubové a borové lesíky, háje
a vinice. Takřka přes noc se autobusem doslova „pře-
nesete“ k Jadranu a ráno se již můžete v jeho průzračném
moři koupat. Bohatý život pod mořskou hladinou Vám
připraví plno krásných zážitků při potápění. Po celou
dobu Vašeho pobytu na Istrii Vás čeká plno stále nových
chvil a dojmů.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!
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BUNGALOVY KANEGRA - KANEGRA
Termín                                              13.5.-27.5.   27.5.-10.6.   10.6.-17.6.   17.6.-8.7.     8.7.-15.7.   15.7.-19.8.   26.8.-2.9.

                                                              9.9.-23.9.     2.9.-9.9.                                          19.8.-26.8.          

1/4 BGW                                                   7500           8750           13750         17250         20000         21500         16000

1/5 BGW                                                   9750           11250          16250        20750         23500        25000         18250

1/6 BGW                                                  11000         12250          17250        22000         24500         26250         19500
dětská postýlka (pro dítě do 3 let) - 
na vyžádání                                             ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA

přistýlka - XX                                              1250           1250            1250          1250           1250           1250           1250

domácí zvíře (do 10 kg)                              3250           3250            3250          3250           3250           3250           3250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého bungalovu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze dokoupit)
XX - na vyžádání, přistýlka je možná v bungalovu 1/4 a 1/6, pouze pro dítě do 12 let

BUNGALOVY KANEGRA S POLOPENZÍ - KANEGRA
Termín                                               27.5.-10.6.   10.6.-17.6.    17.6.-8.7.    8.7.-15.7.   15.7.-19.8.   26.8.-2.9.   9.9.-16.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI        2.9.-9.9.                                          19.8.-26.8.                                                

dosp. osoba v 1/4 BGW   X, Y                      6670           8330           9500         10420         10920          9080          5750

dítě do 5 let  se 2 dosp. os. a dítětem X    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA
1. dítě 5-14 let 
se 2 dosp. os. a dítětem  X; Y                      4800           6460           7630          8550           9050           7210          4130

2. dítě 5-14 let se 2 dosp. os. a dítětem Y        1880           1880           1880          1880           1880           1880          1630

dosp. os. v 1/4 BGW - 3 dosp. osoby  Z       6670           8330           9500         10420         10920          9080          5750

dosp. os. v 1/4 BGW - 4 dosp. os.  Z           5940           7190           8060          8750           9120           7750          5120

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého bungalovu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, 7x polopenze - švédský stůl včetně neomezených nápojů u večeří (z automatu - víno
červené a bílé, voda, ovocné šťávy, pivo), lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - obsazenost 2 dosp. osoby, 1x dítě do 5 let, 1x dítě 5-14 let 
Y - obsazenost 2 dosp. osoby + 2 děti 5-14 let
V případě obsazenosti 2 dosp. osoby + 2 děti do 5 let je jedno dítě zdarma a 2. dítě platí cenu jako
1. dítě 5-14 let
Z - cena je na osobu
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Tento resort se nachází se cca 9 km od města Umag, leží přímo u moře a je obklopen borovým hájem a bohatou mediteránskou zelení. 
Depandance Moj Mir - pokoje  jsou dvoulůžkové s možností přistýlky (pro dítě do 12ti let). Všechny pokoje mají balkon, SAT/TV, TEL.
Bungalovy - dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (pro dítě do 12ti let), telefonem, SAT/TV a balkonem/terasou. Každý druhý bungalov
má na terase krb (ten však nezaručujeme!).
Apartmány - všechny mají kompletně vybavenou kuchyň, SAT/TV, TEL.
1/4 - všechny jsou na 1. poschodí, ložnice se 2 lůžky, denní místnost se 2 rozkládacími gauči, terasa s krbem nebo balkon
1/6 - 2 ložnice se 2 lůžky, denní místnost se 2 rozkládacími gauči, terasa nebo balkon. APT v přízemí mají na terase krb. Apartmány
Superior 1/6 jsou dvoupodlažní (přízemí: denní místnost se 2 lůžky, kuchyň, terasa s krbem, na patře: 2 ložnice se 2 lůžky, sociální
zařízení). 
Upozornění: krby nemají mřížku, lze koupit
na místě. Možnost WI-FI připojení k in-
ternetu na pokojích a v apartmánech
a internetový koutek na recepci – obojí
za poplatek. Možnost využití trezoru na
recepci za poplatek. Hostům je k dispozici
restaurace s terasou přímo na moři,
bary, fast food, obchod, stánek s tiskem.
Středisko zajišťuje celodenní animaci
pro děti (mini club pro děti 5-12 let) i do-
spělé. Večery s hudbou na terase (čer-
venec-srpen). Pláže jsou přírodní kame-
nité, betonová plata. Lehátka a slunečníky
jsou k dispozici za poplatek. Ke sportov-
nímu vyžití slouží tenisové dvorce, mini-
golf, stolní tenis, plážový volejbal, hřiště
pro míčové hry, vodní sporty a další. Od
července  2016 je v resortu otevřen
nový bazén se sluneční terasou.

DEPANDANCE A BUNGALOVY MOJ MIR***, APARTMÁNY SAVUDRIJA***

SAVUDRIJA
Savudrija má pouze 350 obyvatel a byla osídlena již v antice. Podle pověsti porazila u Savudrije benátská námořní flotila
r. 1117 loďstvo Fridricha Barbarossy. Za posledních 30 let vyrostlo z klidné rybářské vesnice v příjemné a tiché letovisko, kde je
zajímavý pohled na rybářský život.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 %  !!

MOJMIR

BUNGALOVY
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DEPANDANCE MOJ MIR 
A BUNGALOVY SAVUDRIJA - SAVUDRIJA
Termín                                                 20.5.-10.6.    10.6.-17.6.       17.6.-8.7.         8.7.-15.7.      15.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                               9.9.-16.9.        26.8.-9.9       19.8.-26.8.              

DEPANDANCE MOJ MIR                                                                                                                                

dosp. os. v 1/2 pokoji - Balkon (S2BLK)         6000             7000               8500               9250             10000
dítě do 12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os.  - X                        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

2. dítě 3-9 let - bez lůžka se stravou              3000             3500               4250               4630              5000

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.      4500             5250               6380               6940              7500
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Balkon, MS (S2BLKM)                                   6250             7250               8750               9500             10500
dítě do 12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os.  - X                        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

2. dítě 3-9 let - bez lůžka se stravou              3130             3630               4380               4750              5250

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         4690             5440               6560               7130              7880

BUNGALOVY SAVUDRIJA                                                                                                                               

dosp. os. v 1/2 pokoji - Terasa (BGW2)         6250             7250               8750               9500             10500
dítě do 12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os.  - X                        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

2. dítě 3-9 let - bez lůžka se stravou              3130             3630               4380               4750              5250

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         4690             5440               6560               7130              7880
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Terasa, MS (BGW2M)                                     6500             7750               9250              10000            10750
dítě do 12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os.  - X                        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

2. dítě 3-9 let - bez lůžka se stravou              3250             3880               4630               5000              5380

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          4880             5810               6940               7500              8060

dětská postýlka (pro děti do 3 let)  X         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

domácí zvíře (do 10 kg)                                 3250             3250               3250               3250              3250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, neomezeně nápoje k večeři
z automatu - víno červené a bílé, voda, ovocné šťávy, pivo, každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
možnost obsazení dvoulůžkového pokoje jednou osobou (single use) za příplatek 50% k základní
ceně
X - na vyžádání
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA

APARTMÁNY SAVUDRIJA - SAVUDRIJA
Termín                                               13.5.-27.5.   27.5.-10.6.   10.6.-17.6.   17.6.-8.7.     8.7.-15.7.   15.7.-19.8.  26.8.-2.9.

                                                               9.9.-23.9.     2.9.-9.9.                                          19.8.-26.8.                             

1/4 (1/2+2) APT (APP4)                             7750          10250         14750         18250         21000         22500        17000

1/6 (2/2+2) APT (APP6)                             8750          11250         16000        20750         23500         25000        18000
1/6 (2/2+2) APT Superior (APP6A) - 
dvoupodlažní                                              9500          12000         16750        22000         24750         26250        18750
dětská postýlka (pro dítě do 3 let) - 
na vyžádání                                             ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA

domácí zvíře (do 10 kg)                              3250           3250           3250          3250           3250           3250          3250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
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UMAG
Středověké městečko UMAG je prvním turistickým střediskem na západní straně ISTRIE při cestě ze severu. Typické pro
jeho okolí je členité pobřeží s mnoha poloostrůvky, borovými lesíky a bohatou středomořskou vegetací. Co se týče historie
Umagu, tak jako celá Istrie i toto městečko náleželo Římanům. Jméno Umag je tedy původní jméno zakladatele města
Umacuse. Okolí Umagu je bohaté na vinohrady, ze kterých se stáčí vynikající isterské víno.  Umag je městečko plné
kontrastů, kde se střetává stará i nová architektura, které s velkou vitálností nabízí své historické srdce.

APARTMÁNY A BUNGALOVY POLYNESIA*** - UMAG

Apartmány Polynesia se nachází cca 3 km od centra města
Umag, ve středisku Katoro, jsou umístěny v borovicovém háji,
v zeleni, podél mořského pobřeží. Nabízíme zde ubytování
v apartmánech a bungalovech. Všechny mají TV, telefon, sociální
zařízení, vybavený kuchyňský kout, terasu nebo balkon.
Typy apartmánů:
1/3 studio – cca 27 m2, jedna místnost – 2 lůžka + rozkládací
gauč, kávovar
1/3 APT – cca 30 m2, ložnice se 2 lůžky, denní místnost
s 1 lůžkem, kávovar
1/4 APT – cca 37 m2, ložnice se 2 lůžky, denní místnost se
2 rozkládacími křesly nebo gaučem pro 2 osoby, kávovar
1/5 APT – cca 40 m2, ložnice se 2 lůžky, denní místnost
s třemi přistýlkami (rozkládací křesla nebo gauč), kávovar
Typy bungalovů:
1/2 BGW – cca 17 m2, denní místnost se 2 lůžky, terasa
1/4 BGW – cca 30 m2, ložnice se 2 lůžky, denní místnost se
2 lůžky (gauč), terasa
1/5 BGW – cca 33 m2, ložnice se 2 lůžky, ložnice s lůžky
v podroví, denní místnost s rozkládacím gaučem 
Ve středisku je centrální restaurace, snack bar, restaurace á la carte, fast food, venkovní bazén pro dospělé a dětský bazén - oba
dva se sladkou vodou (lehátka u bazénu zdarma – omezený počet). V blízkosti jsou různé stánky, obchody, supermarket,
směnárna, bankomat, infocentrum. Středisko zajišťuje bohatou celodenní a večerní animaci pro dospělé a děti. Pro děti od 5 do
12 let je zde mini-klub. Středisko zajišťuje hudební večery s živou muzikou a různá vystoupení. V blízkosti jsou diskotéky.
Internetový koutek k dispozici na recepci i WI-FI za poplatek.
Pláže jsou částečně kamenité, betonové s upravenými plochami na slunění, pozvolný vstup do moře, vzdálené cca 100-500 m.
Na pláži jsou tobogány, snack bar.
Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce se školou tenisu (nachází se v blízkosti, 14 otevřených a 2 kryté dvorce), plážový
volejbal, stolní tenis, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. V blízkosti se nachází několik hřišť pro míčové hry včetně samostatné
cvičební plochy pro aerobik, zumbu apod., jezdecké centrum, minigolf. Jezdí tu vláček do města Umag a zpět.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 %  !!

PANORAMA UMAGU
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APARTMÁNY A BUNGALOVY POLYNESIA (NERENOVOVANÉ) - UMAG
Termín                                              13.5.-20.5.  20.5.-27.5.  27.5.-10.6.  10.6.-17.6.    17.6.-8.7.     8.7.-15.7.    15.7.-19.8.   26.8.-2.9.

                                                               9.9.-23.9.                         2.9.-9.9.                                          19.8.-26.8.                              

1/3 APT - TYP STUDIO (APP3ST)                  5250           6500           8000         12250         13000         16250         17750         14500

1/3 (1/2+1) APT (APP3)                             6500           8000           9500         13750         16000         19250         20500         15750

1/4 (1/2+2) APT (APP3A)                           8500           9750          11250        15500         19250         22500         23750         17750

1/5 (1/2+3) APT (APP4A)                           9500          10750         12250        16500         21250         24500         25750         18750

1/2 BGW (BGW2)                                        5750           7000           8750         13000         14500         17750         19000         15000

1/4 (1/2+2) BGW (BGW4)                         10750         12000         13750        18000         23500         26750         28000         20000

1/5 (2/2+1) BGW (BGW5)                         12250         13750         15250        19500         28000         31250         32500         21500
dětská postýlka (pro dítě do 3 let) - 
na vyžádání                                             ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

domácí zvíře (do 10 kg)                              3250           3250           3250          3250           3250           3250           3250           3250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu nebo bungalovu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování 

PLÁŽ PRO PSY

PLÁŽ FKK
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APARTMÁNY SOL STELLA*** - UMAG

Apartmány Sol Stella se nachází cca 2 km od centra města Umag, jsou obklopeny mediteránskou zelení a překrásným parkem,
leží podél mořského pobřeží. Jsou součástí resortu Stella Maris.
Všechny apartmány Sol Stella mají balkon nebo terasu, SAT/TV, TEL, kompletně vybavenou kuchyň, sociální zařízení, klimatizaci.
Apartmány Stella Superior a Stella Premium se liší ve vybavenosti, lepší nábytek apod. Středisko bylo renovováno v r. 2012.
Parkování je před apartmány. WI-FI v apartmánech je v ceně.
Typy apartmánů:
1/3 Stella Classic -  ložnice se 2 lůžky, denní místnost s 1 lůžkem (rozkládací gauč), balkon
1/4 Stella Superior – 1. nebo 2. patro, ložnice se 2 lůžky, denní místnost se 2 lůžky (na gaučích), balkon
1/4 Stella Premium – přízemí, ložnice se 2 lůžky, denní místnost se 2 lůžky (na gaučích), terasa
Ve středisku jsou restaurace á la carte, pizzerie, centrální restaurace, snack bary, caffe bary, fast food. Dále jsou zde 2 venkovní
bazény - pro dospělé a pro děti s vodním hřištěm. Středisko také nabízí směnárnu, bankomat, supermarket, obchody s tiskem
a suvenýry, ambulanci. Možnost kotvení soukromých člunů a jachet (kapacita 80 lodí). Komplex zajišťuje bohatou celodenní
a večerní animaci pro dospělé a děti. Pro děti je zde několik klubů dle věku (od 8 měsíců až do 17 let). Na pláži je malý tobogán.
Pláže jsou částečně přírodní kamenité, betonové s upravenými plochami na slunění, pozvolný vstup do moře, vzdálené cca 100-
500 m (lehátka na pláži i u bazénu jsou za poplatek). Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové centrum, které má 15 tenisových
dvorců (noční hraní tenisu, škola tenisu), minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, hřiště pro malou kopanou, půjčovna jízdních kol,
vodní sporty, adrenalinový park.  V blízkosti se nachází také jezdecké centrum a potápěčské centrum.
Internetový koutek na recepci i WI-FI za poplatek.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 %  !!

STUDIA POLYNESIA S POLOPENZÍ - UMAG
Termín                                              13.5.-20.5.  20.5.-27.5.  27.5.-10.6.  10.6.-17.6.    17.6.-8.7.     8.7.-15.7.    15.7.-19.8.   26.8.-2.9.

                                                               9.9.-23.9.                         2.9.-9.9.                                          19.8.-26.8.                              

dosp. osoba v 1/3 studiu (APP3ST)   X        6120           6750           8250         10370         10750         12340         13120         11500

dosp. osoba v 1/3 studiu (APP3ST)   Y        5250           5670           6920          8330           8580           9670          10170          9080
dítě 5-14 let 
se 2 dosp. os. v 1/3 studiu   Y                    3500           3920           4800           6210           6460           7550           8050           6960
dítě do 5 let 
se 2 dosp. os. v 1/3 studiu   Y                     1750            2170           2670          4080           4330           5420           5920           4830

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého studia s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody
a plynu, 7x polopenze - švédský stůl, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž nezahrnuje nápoje k večeři 
X - obsazenost 2 dosp. osobami, cena je na osobu
Y - obsazenost 2 dosp. osoby + dítě 5-14 let nebo dítě do 5 let - cena je na osobu



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 21

HOTEL SOL AURORA**** - ALL INCLUSIVE - UMAG

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 %  !!

Nachází se cca 2,5 km od centra města, ve středisku Katoro, přímo na moři, obklopen bujnou mediteránskou zelení, vedle které
se nachází upravená pláž. Hotel je plně klimatizován, poskytuje služby "all inclusive" - viz cenová tabulka. Pokoje jsou dvoulůžkové
s možností přistýlky, jednolůžkové, rodinné. Hotel dále nabízí 2 pokoje pro invalidy. Pokoje mají balkon (kromě typu S3BB – viz
ceníková tabulka), klimatizaci, SAT/TV, TEL, vysoušeč vlasů, trezor, WI-FI připojení k internetu. Hostům je k dispozici restaurace,
lobby bar, restaurace á la carte, snack bar "Bellavista" se sluneční terasou a 2 venkovními bazény se sladkou vodou (z toho jeden
pro děti). Lehátka a slunečníky u bazénu jsou bezplatné (pozor: limitovaný počet), lehátka a slunečníky na pláži jsou za poplatek.
Dále hotel nabízí stánek se suvenýry, směnárnu, bankomat, nabídku výletů, internetový koutek - informace na recepci. Parkování
za hotelem je v ceně, VIP parkování před hotelem za příplatek. Hotel zajišťuje bohatou celodenní a večerní animaci pro dospělé
a děti, další podrobnosti viz cenová tabulka. Pro děti 5-12 let je zde mini klub. Zábavní večery na terase (mimo hlavní sezónu je
animace v menším rozsahu). Pláže jsou kamenité, betonová plata. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce (2 zakryté), stolní
tenis, hřiště na plážový volejbal, několik hřišť pro míčové hry, půjčovna jízdních kol, vodní sporty, vodní skluzavky 400 m od hotelu.
Malý turistický vláček, který jezdí do centra Umagu, má také zastávku před hotelem. Na pláži je rampa pro vstup vozíčkářů přímo
do moře, používá se i pro vozíčkáře ze speciálních pokojů hotelu Sol-Garden Istra (nabídka na webu). Možná služba „Gold
inclusive offer“ za příplatek (informace v CK).

HOTEL SOL AURORA - ALL INCLUSIVE - UMAG
Termín                                               27.5.-10.6.  10.6.-17.6.   17.6.-8.7.    8.7.-15.7.   15.7.-19.8.   9.9.-23.9.

                                                                                                     26.8.-9.9   19.8.-26.8.                             

                                                                     AI                    AI                     AI                     AI                     AI            polopenze
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
SUPERIOR, balkon (S3S)                             16500        18000         20250         22000         23000         11250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

2. dítě do 9 let - bez lůžka se stravou          8250          9000          10130         11000         11500          5630

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.      12380        13500         15190         16500         17250          8440

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.        12380        13500         15190         16500         17250          8440

dětská postýlka (pro děti do 3 let) - X      ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Premium BM, 1/2 Classic B, 
1/2 Classic FL B, 1/2 Superior B, 1/2 Superior, 1/4 Family BM, 1/4 Family B, 1/1 B

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, buffet rychlého občerstvení
cca 11:00-17:00 hod. u bazénu, u obědů a večeří točené domácí nápoje: červené a bílé víno,
pivo, voda, nealkoholické nápoje, překapávaná káva, čaj, domácí točené nealkoholické
a alkoholické nápoje, káva espresso a čaj také v baru u bazénu od 11:00 do 17:00 hodin
a v Lobby baru od 8:00 do 24:00 hodin, 1x týdně po předchozí rezervaci večeře “á la carte”
dle vlastního výběru na terase BELLAVISTA (jen v případě hezkého počasí), každodenní úklid
pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI připojení k internetu na
pokojích, parkování (za hotelem) 

V CENĚ JE TÉŽ: stolní tenis, petanque, lukostřelba, aerobik, jóga, pilates, aqua aerobik, různé
stolní hry: šachy, domino, karty; celodenní animace pro děti a dospělé, lehátka a slunečníky
u bazénu, návštěva Aquaparku u hotelu Sol Garden Istra (na předchozí rezervaci v recepci -
den předem)
Na předchozí rezervaci: tenis, badminton, jízdní kola, Nordic walking. Mini club pro děti 5-12
let, animace pro dospělé viz. předchozí informace, večerní programy na terase - animace je
dostupná od poloviny června do poloviny října
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - na vyžádání
Y - pokoj pro 2 dosp. os. a 2 děti do 12 let, děti spí na palandě, cena je za jedno dítě
XX - pouze při obsazení pokoje 2 dosp. os. a dítětem do 9 let, které spí na lůžku s rodiči
domácí zvířata - nejsou povolena
V TERMÍNECH OD 9.9. POUZE POLOPENZE BEZ DALŠÍCH SLUŽEB !!
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA

APARTMÁNY SOL STELLA  - UMAG
Termín                                              13.5.-20.5.  20.5.-27.5.  27.5.-10.6.  10.6.-17.6.    17.6.-8.7.     8.7.-15.7.    15.7.-19.8.   26.8.-2.9.

                                                               9.9.-30.9.                         2.9.-9.9.                                          19.8.-26.8.                              

1/3 APT Stella Classic (APP2+1)                 7750          10500         14000         21000         24500         26250         27000         22250

1/4 APT Stella Superior (SUP2+2)              10500         13250         17000         23750         30250         32000         32750         25250

1/4 APT Stella Premium (PRM2+2)            11500         14250         18000         24750         34000         35750         36500         26250
dětská postýlka (pro dítě do 3 let) - 
na vyžádání                                             ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

domácí zvíře (do 10 kg)                              3250           3250           3250          3250           3250           3250           3250           3250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie,
vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování 
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VILLAGE SOL GARDEN ISTRA**** - UMAG

Village Sol Garden Istra se nachází cca 3 km od centra města Umag, ve středisku Katoro, jedná se o depandance hotelu Sol
Garden Istra, obklopené zelení. Pokoje v depandanci jsou dvoulůžkové s možností přistýlky a čtyřlůžkové (rodinné pokoje
a propojené pokoje – složení viz ceníková tabulka). Všechny pokoje mají balkon, klimatizaci/topení, minibar (na vyžádání), SAT/TV,
TEL, WI-FI, vysoušeč vlasů, trezor.
Hosté využívají všech služeb hotelu Sol Garden Istra - hotelová restaurace, restaurace á la carte, lobby-aperitiv bar, směnárna,
bankomat, různé obchody, kadeřnický salón, vnitřní bazén se sladkou vodou (25 x 6 m - uzavřen od června do poloviny září),
dětské hřiště, internetový koutek (zdarma). Hotel má 3 kongresové sály a také wellness centrum, které nabízí několik různých
druhů saun, whirlpool, relaxační místnost, veliké fitness studio, fitness programy od trenérů, masáže a další. U hotelu se nachází
aquapark - komplex venkovních bazénů různých tvarů a velikostí, s vodopády, s různými vodními atrakcemi. Najdeme zde také
pizzerii, cukrárnu, snack bar a další. Tým Sol Meliá zajišťuje celodenní animaci pro dospělé a děti. Pro děti je zde několik klubů dle
věku - pro děti od 8 měsíců do 4 let, další od 5 do 13 let a pro mládež 14-17 let. Mimo hlavní sezónu je animace v menším
rozsahu. Pláže jsou přírodní kamenité, betonové s upravenými plochami na slunění, vzdálené cca 200 m. Ke sportovnímu vyžití
slouží nově vybudované sportovní centrum, které nabízí 14 tenisových dvorců venkovních a 2 kryté, školu tenisu, několik hřišť pro
míčové hry, stolní tenis, plážový volejbal, vodní sporty, půjčovna jízních kol apod.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 %  !!
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HOTEL SOL SIPAR - UMAG

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 25 %  !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!

Nachází se cca 1 km od centra, ve středisku
Punta, leží přímo na moři. Hotel je nově zrekon-
struován na 4*.  Pokoje jsou dvoulůžkové s mož-
ností přistýlky a rodinné. Mají balkon, klimatizaci,
SAT/TV, TEL, minibar, trezor, WI-FI připojení k in-
ternetu, vysoušeč vlasů. Hotel má také pokoje
přizpůsobené pro invalidy. Hostům je k dispozici
klimatizovaná hotelová restaurace, restaurace
á la carte na pláži, lobby bar, snack bar u bazénu
(otevřen od června do poloviny září), obchod se
suvenýry a tiskem, internetový koutek na recepci
(zdarma), 2 venkovní bazény s mořskou vodou
(z toho jeden pro děti). Lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma (limitovaný počet). Hotel zajišťuje
animaci pro děti i dospělé - mini club pro děti 5-
12 let (od poloviny června do poloviny září);
sportovní program – např. aqua aerobic, různá
cvičení; kulturní program (různé prezentace,
ochutnávky vín - červenec, srpen), večerní program
s živou hudbou (od poloviny června do poloviny
září). Mimo hlavní sezónu je animace v menším
rozsahu. Pláže jsou upravené, betonová plata
nebo travnaté v borovém háji, pozvolný vstup
do moře, lehátka a slunečníky na pláži za popla-
tek. Ke sportovnímu vyžití slouží 3 tenisové
dvorce, škola tenisu, vodní sporty, plážový volejbal,
půjčovna jízdních kol a další. Do místa jezdí
v pravidelných intervalech turistický vláček.

VILLAGE SOL GARDEN ISTRA - UMAG
Termín                                              13.5.-20.5.  20.5.-10.6.  10.6.-17.6.   17.6.-8.7.     8.7.-15.7.   15.7.-19.8.  9.9.-23.9.

                                                                                                       2.9.-9.9.    26.8.-2.9.   19.8.-26.8.                             

dosp. os. v 1/2 pokoji - CLASSIC, B (S2G)       8500          14250         15500        16250         18000         19000        10500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA

2. dítě 3-9 let - bez lůžka se stravou           4250           7130           7750           8130           9000           9500          5250

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       6380          10690         11630         12190         13500         14250         7880

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp. os.     6380          10690         11630         12190         13500         14250         7880
POKOJE PROPOJENÉ 
VNITŘNÍMI DVEŘMI 1/4 (2/2)    Y                                                                                                                                      

dosp. os.a v 1/4 (2/2) pokoji - B (S2GC)        9500          15750         16500         17750         19000         20250        11500
dítě do 12 let - řádné lůžko 
se 2 dosp. os. (1., 2. dítě)   XX                    4750           7880           8250          8880           9500          10130         5750
3. dítě do 12 let - přistýlka 
se 2 dosp. os.a 2 dětmi do 12 let            ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA

dětská postýlka (pro děti do 3 let)  X       ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Classic B, 1/2 Classic B pohled bazén, 1/2 Premium B
pohled bazén, pokoje propojené dveřmi :1/4 B, 1/4 B pohled bazén; rodinné pokoje: 1/4 B, 1/4 B pohled na bazén

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (včetně show cooking), každodenní úklid
pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné, WI-FI připojení k internetu na poko-
jích
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři

X - na předchozí vyžádání
Y - pokoj pro 2 dosp. os. a 2 děti; skládá se ze dvou dvoulůžkových ložnic
propojených dveřmi, v každém pokoji jsou 2 řádná lůžka, možnost 3. dítěte na
přistýlce (rozkládací křeslo)
YY - pokoj pro 2 dosp. os. a 2 děti, skládá se z ložnice se 2 lůžky a z obývacího
pokoje s rozkládacím gaučem pro 2 děti, možnost 3. dítěte na přistýlce 
XX - cena je za 1 dítě
domácí zvířata - nejsou povolena

HOTEL SOL SIPAR - UMAG
Termín                                               3.6.-10.6.   10.6.-17.6.    17.6.-8.7.    8.7.-15.7.   15.7.-19.8.   9.9.-23.9.  23.9.-30.9.

                                                                                   2.9.-.9.9.     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.                                                

dosp.os. v 1/2 pokoji - CLASSIC, B (S3)     15750         17000         18000        19500         20500         11500         9500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA

2. dítě do 9 let - bez lůžka se stravou          7880           8500           9000          9750          10250          5750          4750

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.      11810         12750         13500        14630         15380          8630          7130

dospělá os. - přistýlka se 2 dosp. os.         11810         12750         13500        14630         15380          8630          7130

dětská postýlka (pro děti do 3 let)   X      ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Premium BM, 1/2 Classic B, 
1/2 Superior B, 1/4 family B, 1/4 family BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (včetně show cooking),
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné, WI-FI
připojení k internetu na pokojích, lehátka a slunečníky u bazénu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři

X - na předchozí vyžádání
Y - pokoj pro 2 dosp. os. a 2 děti (1 místnost); cena je za jedno dítě
domácí zvířata - nejsou povolena
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA

NOVINKA
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GUEST HOUSE KOMFOR (HOTEL) ADRIATIC - UMAG

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 %  !!

Hotel Adriatic v Umagu se nachází cca 2 km od centra města, ve středisku Punta, v blízkosti moře. Dle názoru naší CK budova
poplatná své době - 9ti podlažní betonové monstrum. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky a jednolůžkové. Některé
pokoje mají balkon (viz. ceníková tabulka). Pokoje jsou jednoduše zařízeny, mají TV, nemají klimatizaci.. Hotel má také čtyřlůžkové
apartmány pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 12 let. Hostům je k dispozici klimatizovaná restaurace, lobby bar s venkovní terasou
(večery s hudbou), restaurace á la carte, klimatizovaný sál pro semináře apod. pro 30-50 osob, kadeřnický salón, internetový
koutek na recepci (za poplatek). Trezor možný na recepci (za poplatek). V blízkosti se nachází obchod a lodní přístav. Pláže jsou
s betonovými platy, místy vstup pozvolný, místy hloubka. Ke sportovnímu vyžití slouží blízké sportovní centrum s 8 tenisovými
dvorci, školou tenisu a dalšími službami. Hosté mohou využít turistický vláček, který jede až do centra Umagu

DEPANDANCE JADRAN* - UMAG

Nachází se cca 2 km od centra města, ve středisku Punta,
v blízkosti moře. Depandance Jadran je součástí hotelu Adriatic.
Pokoje jsou se starším vybavením, jednoduše vybavené (bez
TV, telefonu, nemají ani klimatizaci), ale všechny mají balkony
(oproti hotelu). Pokoje nemají možnost přistýlky. Vše vynahradí
bohatá strava ve formě švédských stolů v hotelu Adriatic,
jehož veškeré služby klienti využívají. Hostům je k dispozici kli-
matizovaná restaurace, lobby bar s venkovní terasou, restaurace
á la carte, klimatizovaný sál pro semináře  pro 30-50 osob,
dále kadeřnický salón, směnárna, internetový koutek na recepci
hotelu (za poplatek). V blízkosti se nachází obchod a lodní
přístav. Pláže jsou s betonovými platy, místy vstup pozvolný,
místy hloubka. Ke sportovnímu vyžití slouží blízké sportovní
centrum s 8 tenisovými dvorci a dalšími službami. Hosté
mohou využít turistický vláček, který jede až do centra Umagu.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 
POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 %  !!

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 
POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 %  !!

GUEST HOUSE KOMFOR (HOTEL) ADRIATIC - UMAG
Termín                                                 20.5.-10.6.    10.6.-17.6.       17.6.-8.7.         8.7.-15.7.      15.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                               9.9.-16.9.        26.8.-9.9       19.8.-26.8.              

dosp. osoba v 1/2 pokoji - B (S2BLK)            6000             7000               8500               9250             10000

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

2. dítě 3-9 let - bez lůžka se stravou              3000             3500               4250               4630              5000

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          4500             5250               6380               6940              7500

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.           4500             5250               6380               6940              7500
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
bez balkonu (S2A)  YY                                    5250             6000               7500               8250              9000

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

2. dítě 3-9 let - bez lůžka se stravou              2630             3000               3750               4130              4500

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          3940             4500               5630               6190              6750

dětská postýlka (pro děti do 3 let)  X         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 B, 1/2, 1/4, 1/4 BM, 1/1

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, neomezeně nápoje k večeři
z automatu - víno červené a bílé, voda, ovocné šťávy, pivo, každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - na předchozí vyžádání
Y - cena je za jedno dítě
XX - další přistýlka pro dítě do 12 let lze pouze v apartmánu BM - na vyžádání
YY - v pokoji bez balkonu nelze přistýlka pro dospělou osobu
domácí zvířata - nejsou povolena
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA

DEPANDANCE JADRAN - UMAG
Termín                                                 20.5.-10.6.    10.6.-17.6.       17.6.-8.7.         8.7.-15.7.      15.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                               9.9.-16.9.        26.8.-9.9       19.8.-26.8.              

dospělá osoba v 1/2 pokoji B (S2D)              4500             5000               6500               7250              8000

dítě do 9 let - bez lůžka se 2 dosp. os.  Y      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          3380             3750               4880               5440              6000

dospělá osoba v 1/1 pokoji B   XX                 6750             7500               9750              10880            12000

dětská postýlka (pro děti do 3 let)  X         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (v hotelu Adriatic), neomezeně
nápoje k večeři  z automatu - víno červené a bílé, voda, ovocné šťávy, pivo, každodenní úklid
pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - na předchozí vyžádání
XX - na předchozí vyžádání, dvoulůžkový pokoj při obsazení 1 osobou (“single use”)
Y - pouze při obsazení pokoje 2 dosp. os. a dítětem do 9 let, které spí na lůžku s rodiči
domácí zvířata - nejsou povolena
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NOVIGRAD
Starobylé městečko a letovisko v zátoce Mirna s 2000 obyvateli leží na malém poloostrově 16 km jižně od Umagu a 15 km
severně od Poreče. Dnešní název je odvozen od  byzantského názvu Neapolis, první zmínky o této osadě jsou jize 7. stol.
př. n. l. Za zmínku stojí, že oblast dnešního Novigradu zásobovala dřevem Benátky, které je používaly na výztuhu staveb
v bahnité půdě a ke stavbě lodí. Dosud však je oblast bohatá na zeleň a lesnaté porosty. Novigrad, jak už jeho jméno na-
povídá, je jedno z novějších městeček na dávno obývaném isterském pobřeží, je staré pouhých 1500 let! Ke krásné domi-
nantě města samozřejmě patří úzké uličky mezi starobylými kamennými domy a mnoho dalších památkových míst.
Nedaleko Novigradu se do moře vlévá isterská řeka Mirna a její ústí je bohaté na ryby. Je to vidět hlavně na jídelníčcích po-
četných restaurací v okolí.
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Hotel Aminess Laguna se nachází cca 1 km od centra města Novigrad. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky
(upozorňujeme, že pokoj je malý a přistýlkou se prostor ještě zmenší), SAT/TV, telefonem, koupelnou s vysoušečem vlasů,
klimatizací. Většina pokojů má balkon na mořskou stranu nebo do parku. Hotel je plně klimatizován. V hotelu jsou k dispozici
recepce, dvě restaurace, aperitiv bar, masáže, sauna, prodejna suvenýrů a novin, WI-FI na recepci a v lobby baru, venkovní
bazén se sladkou vodou pro dospělé a děti, parkoviště. Hotel má i svou ambulanci. Pro děti je zde dětské hřiště, prolézačky.
Hosté mohou využít tenisové dvorce (21), stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, vodní sporty. Dále celodenní animace pro děti
i dospělé. K večernímu programu je zde na blízké terase (cca 80 m od hotelu) určen taneční parket s hudbou Fun&Beach zóna
„Punto Mare“ s taneční terasou. Další služby mohou klienti využít ve vedlejším hotelu Maestral např. wellness centrum, fitness
(za poplatek). Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do moře, vzdálené cca 50 m od hotelu. Možnost slunění je
i v upravovaném velkém parku před hotelem.

HOTEL AMINESS LAGUNA*** - NOVIGRAD

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 5% !!!  

HOTEL AMINESS LAGUNA - NOVIGRAD
Termín                                               3.6.- 10.6. 10.6.- 22.7. 22.7.- 26.8.  9.9.- 16.9.  16.9.- 23.9.  23.9.- 30.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                          26.8.- 9.9.                                                                    

dosp. osoba v 1/2 pokoji, BM (S2BM)        12250        15500         17500         10750          9000           8250

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dítě 7-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.         6130          7750           8750           5380           4500           4130

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        6130          7750           8750           5380           4500           4130

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       8580         10850         12250          7530           6300           5780

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          9800         12400         14000          8600           7200           6600
dětská postýlka (pro dítě do 4 let) - 
na vyžádání                                             ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP, 
1/2 bez balkonu, 1/1 bez balkonu, 1/1 BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeře točené místní
nápoje (červené a bílé víno, pivo, nealkoholické nápoje, minerální voda), přivítací přípitek
(vždy v úterý v 18:30), tematické večeře s živou hudbou 2x týdně 
v termínech od 1.6. do 1.9.2017 - Istrijská večeře  (úterý), rybí večeře (pátek), využívání
venkovního bazénu se sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu (omezené množství ),
využívání vnitřního bazénu s vyhřívanou mořskou vodou a whirlpoolem v hotelu Maestral,
využívání Fun&Beach zóny “Punto Mare” s mořským bazénem, hudební večery ve Fun&Beach
zóně “Punto Mare” denně v termínech od 20.6. do 5.9.2017, WI-FI ve všech prostorách
hotelu, animace - pondělí, středa, čtvrtek (mimo hlavní sezónu v menším rozsahu), hudební
večery denně v termínech 1.6.-1.9.2017, internetový koutek, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, klimatizace, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování (nehlídané), hlídaný
prostor pro jízdní kola
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
domácí zvířata - nejsou povolena



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 27

Ve starobylém městečku, v lokalitě Rivarela nabízíme v typické kamenné vile venkovského stylu prostorný čtyřlůžkový apartmán.
Vila má 2 patra a mezonetový apartmán o velikosti 60 m2. V přízemí se nachází dvoulůžková ložnice s manželskou postelí
a obývací pokoj s TV a přístupem na terasu (9 m²) společně s kuchyňským koutem.
Na patře se nachází druhá dvoulůžková ložnice s oddělenými lůžky, koupelna se sprchovým koutem a WC. Další zařízení:
Připojení k internetu (WLAN), SAT/TV.
Pláže jsou kamenité s betonovými platy cca 200m od vily. Lehátka a slunečníky, šlapadla, lodičky k zapůjčení za poplatek,
sprchy na pláži. Doporučujeme pro rodiny s dětmi.

Apartmán se nachází v přízemí vily Rojina v části zvané Rivarella. Centrum města je od apartmánu vzdálené cca 350 m a pláže
pouhých cca 50 m. Čtyřlůžkový apartmán se skládá z 2 dvoulůžkových ložnic, v jedné ložnici je manželská postel a v druhé
francouzské lůžko. Každá ložnice je o výměře cca 10m2 a má svou vlastní TV. Další místností je kuchyňský kout plně vybavený
kuchyňskou linkou (7 m²) s jídelním koutem pro 4 osoby, SAT/ TV, elektrickým sporákem s pečící troubou, digestoří, ledničkou
s malým mrazákem, kávovarem, topinkovačem.  Koupelna (6 m²) má sprchový kout, WC a bidet. Hosté mají k dispozici připojení
k internetu (WLAN). Apartmán má velkou krytou terasu cca 20m2 s přímým vstupem na zahradu, kde je možnost využití
zahradního grilu. Klimatizace je možná za příplatek, parkování je zajištěno u vily.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - BISERKA - NOVIGRAD

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - ROJINA - NOVIGRAD

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - ROJINA - NOVIGRAD
Termín                                                         13.5.-1.7.                       1.7.-15.7.                      15.7.-26.8.

                                                                        2.9.-30.9.                       26.8.-2.9.                              

1/4 (2/2) APT (B4)                                             16250                            20000                           22500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, pobytová taxa, WI-FI připojení k internetu,
parkovné (v zahradě)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 5 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře
klimatizace - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
dítě do 6 let bez lůžka - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvířata nejsou povolena
V termínech 8.7.-19.8.2017 jsou možné pouze pobyty sobota-sobota.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - BISERKA - NOVIGRAD
Termín                                                         13.5.-1.7.                       1.7.-15.7.                      15.7.-26.8.

                                                                        2.9.-30.9.                       26.8.-2.9.                              

1/4 APT (B4)                                                       15000                            17500                            20000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, pobytová taxa, WI-FI připojení k internetu,
parkovné (před apartmánem)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 5 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře
klimatizace - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
dítě do 6 let bez lůžka - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvířata nejsou povolena
V termínech 8.7.-19.8.2017 jsou možné pouze pobyty sobota-sobota.
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LANTERNA
Poloostrov Lanterna, obrostlý hustou mediteránskou vegetací, není daleko od osad Tar a Vabriga. Pobyt v zelené oáze je šitý na
míru celé rodině. O zábavu a aktivní odpočinek se zde stará personál Lanterny ať již různými animacemi, turistickými slavnostmi
nebo karnevalem. Na západní straně poloostrova je kempink, apartmány a vily Lanterna, dále pak hotely Tamaris a Iris.
Nudistický kempink a apartmány Solaris jsou na protějším břehu poloostrova Lanterna a celý turistický komplex doplňuje řada
sportovních hřišť a restaurací.

Nachází se v jednom z nejznámějších středisek, na zalesněném poloostrově, cca 13 km severně od Poreče. Všechny apartmány
mají vybavenou kuchyň, sociální zařízení, balkon nebo terasu.
Typy apartmánů Superior:
1/3 – velikost cca 37 m2, ložnice se 2 lůžky, denní místnost s 1 lůžkem
1/4 – velikost cca 45 m2 – ložnice se 2 lůžky, denní místnost se 2 lůžky,
1/6 – velikost cca 70 m2, 2 ložnice po 2 lůžkách, denní místnost s rozkládacím gaučem, 3 balkony, 2 koupelny
Hostům je k dispozici restaurace á la carte, aperitiv bar, fast food, směnárna, ambulance, market, zábavní centrum s letní terasou
(hudební večery k poslechu i tanci – od června do září). Středisko zajišťuje sportovně-rekreační animaci pro dospělé a děti, pro
děti je zde Maro klub (4-12 let), dětské hřiště. Pláže jsou skalnaté, přírodní kamenité, oblázkové, travnaté, betonová plata, vzdálené
50-300 m. WI-FI internet ZDARMA na recepci a v restauraci Marina. V blízkosti střediska je sportovní centrum, které nabízí tenisové
dvorce, jízdy na koni, minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol. Je zde bohatá nabídka vodních sportů a také
potápěčské centrum „Valeta“. Ze střediska jezdí pravidelně linka autobusu do Poreče.

APARTMÁNY LANTERNA** - LANTERNA (POREČ)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

APARTMÁNY LANTERNA (SUPERIOR) - LANTERNA (POREČ)
Termín                                               13.5.-27.5.  27.5.-10.6.   10.6.-1.7.    1.7.-29.7.   29.7.-26.8.   9.9.-16.9.

                                                              16.9.-30.9.                                        26.8.-9.9.                              

APARTMÁNY SUPERIOR                                                                                                                                   

1/3 APT, B, MS   (A13SB)                            5000         10250         11750         14000         18500          6750

1/4 APT, B         (A14SB)                             6250         12750         14750         17750         23750          8500

1/6 APT, B         (A26SB)                             8750         17250         21500         25750         34250         11000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa,
parkování, WI-FI v prostoru recepce
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
dětská postýlka - na předchozí vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvíře - 10 EUR denně - platí se na místě v recepci
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APARTMÁNY LANTERNA S POLOPENZÍ -
LANTERNA        

Nacházejí se ve stejném areálu jako apartmány Lanterna. Apartmány typu 1/3 SUNSET mají ložnici se dvěma lůžky, denní
místnost s jedním lůžkem a s vybaveným kuchyňským koutem (součástí mikrovlnná trouba, konvice), sociální zařízení,
balkon nebo terasu, velikost cca 37 m2. WI-FI internet zdarma v recepci a v restauraci Marina. K dispozici veškeré služby
resortu Lanterna, polopenze v ceně!

NOVINKA

APARTMÁNY LANTERNA SUNSET S POLOPENZÍ - 
LANTERNA (POREČ)
Termín                                                        17.6.-24.6.                      8.7.-15.7.                      15.7.-29.7.

                                                                        26.8.-2.9.                      19.8.-26.8.                             
APARTMÁNY SUNSET 1 - 
RENOVOVÁNO (SB 13 SB)                                                                                                                     

dospělá osoba v 1/3 APT, balkon    X                   8950                              9870                             10300

dítě 2-12 let - 3. lůžko se 2 dosp. os.                   4470                              4930                              5150

dosp. osoba - 3. lůžko se 2 dosp. os.                   6260                              6910                              7210

dětská postýlka pro dítě do 2 let                          1250                              1250                              1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování v 1/3 APT s kompletním vybavením, lůžkoviny, ručníky,  7x
polopenze v centrální restauraci - snídaně i večeře švédský stůl, pobytová taxa, parkování,
závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - apartmán musí být obsazen minimálně 2 dospělými osobami
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NATURIST RESORT SOLARIS - PAVILONY A APARTMÁNY SOLARIS*** - LANTERNA (POREČ)

Komplex se nachází na zalesněném poloostrově, cca 12 km severně od Poreče a je obklopen zelení. Nudistické centrum Solaris
je jedno z prvních v Chorvatsku.  
Nabízíme zde apartmány bez stravy a pokoje s polopenzí v pavilonech.
Pokoje Superior mají velikost cca 21 m2 (včetně balkonu), SAT/TV, telefon, balkon, sociální zařízení; pokoje typu A1 mají klimatizaci,
pokoje typu A jsou bez klimatizace.
Apartmány jsou typu Superior a Standard. Všechny apartmány mají kompletně vybavenou kuchyň, ložnici (e), denní místnost s
rozkládacím gaučem, sociální zařízení, SAT/TV, balkon. Klimatizaci mají pouze apartmány Superior.
Hosté mají k dispozici restauraci, obchod (100 m vzdálený), restaurace á la carte, bary, internetový koutek na recepci (za poplatek).
Dále venkovní bazén se sladkou vodou, bar u bazénu. Pláže jsou skalnaté a štěrkové, vzdálené cca 50 m. Je zde přírodní chládek.
Vchod do moře je částečně přizpůsoben invalidům. Na pláži je dětské pískoviště. Ke sportovnímu a zábavnímu vyžití slouží gym-
nastika, aquaerobik, aerobik, cyklistické stezky, plážový volejbal. Dále večerní animační programy, živá hudba. Pro děti je zde
dětské hřiště, škola plavání, mini klub, mini olympiáda, animační programy, hry pro děti, sportovní možnosti pro děti. Další sportovní
možnosti jsou v blízkosti hotelu (cca 500 m): sportovní centrum, potápěčské centrum, minigolf, stolní tenis, velká nabídka vodních
sportů, půjčovna jízdních kol. WI-FI na recepci zdarma.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

APARTMÁNY SOLARIS - NATURIST RESORT SOLARIS 
RESIDENCE - LANTERNA (POREČ)
Termín                                                 13.5.-20.5.    20.5.-27.5.       3.6.-17.6.       29.7.-26.8.      9.9.-23.9.

                                                                 27.5.-3.6.     17.6.-29.7.                                                            

                                                                  2.9.-9.9.       26.8.-2.9.                                                             

TYP SUPERIOR (A1)                                                                                                                                      
1/3 (1/2+1) APT B, MS,SAT/TV,
klimatizace  (A13SBK)   X                             12500           20000             17750             23750             8000
1/4 (1/2+2) APT B, MS, SAT/TV,
klimatizace (A14SBK)   XX                             14000           22250             19750             28000             8750

TYP STANDARD (A)                                                                                                                                       
1/3 (1/2+1) 
APT, B, MS,SAT/TV  (A13SB)   X                     11750           18250             16250             22000             8000
1/4 (1/2+2) 
APT B, MS, SAT/TV  (A14SB)  XX                    13250           20750             18250             26000             8750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parko-
vání
V CENĚ JE TÉŽ: celodenní animace: zumba, ranní gymnastika, aerobik, pilates, cyklovýlety,
plážový volejbal, nordic walking;  dětská animace: disco, pirátský den, různé hry a turnaje,
Maro club (pro děti 4-12 let), karnevalový týden se závěrečnou slavností první sobotu v srpnu,
večerní zábavné programy - živá hudba, taneční show, kino (od poloviny června do začátku
září),  lehátka u bazénu (limitovaný počet), plážový volejbal, multifunkční hřiště, WI-FI
přípojka na internet v okolí recepce
Animace v červnu a v září je v menším rozsahu než v hlavní sezóně.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
X - v apartmánu mohou být max. 3 osoby
XX - v apartmánu mohou být maximálně 4 osoby
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (na vyžádání) - 20 EUR/den - platí se na místě v recepci
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ČERVAR - PORAT
Červar-Porat je samostatné velké rekreační středisko s přístavem vybudované v letech 1969-1974 pro prominentní občany
bývalé Jugoslávie. Dnes zde žije cca 400 stálých obyvatel a městečko se pozvolna renovuje v infrastruktuře i v jednotlivých
objektech. Je zde kompletní vybavenost všemi typy obchodů, restaurací a kaváren. Do centra Poreče, které je vzdáleno cca
5 km, jezdí pravidelná autobusová linka.

APARTMÁNOVÝ DŮM RONA VOLTA – ČERVAR PORAT

Apartmánový dům Rona Volta se nachází v centru vesnice Červar Porat, cca 100 m od moře a 500 m od pláže. Je zde 30
apartmánů a studií, které byly kompletně renovovány před několika lety. Všechny apartmány jsou vybaveny moderním nábytkem,
SAT/TV, rádiem s CD přehrávačem, klimatizací, balkonem nebo terasou; mají kompletně vybavenou kuchyň včetně mikrovlnné
trouby a kávovaru. V objektu je klimatizovaná recepce, která je otevřená 24 hodin denně. Klienti mohou využívat půjčovnu jízdních
kol; službu praní a žehlení prádla (za poplatek), venkovní gril s posezením pro 6 osob. V parku vedle domu je dětské hřiště.
Parkoviště se nachází nedaleko. Nejbližší obchod je cca 60 m, restaurace pak cca 150 m od objektu. Pláže s pozvolným vstupem
lemují travnaté plochy se vzrostlými stromy.
Popis apartmánů:
- studio pro 2-4 osoby : cca 31 m2, podkroví – na 2 podlažích, spodní patro - denní místnost s kuchyňským a jídelním koutem, ve

PAVILONY NATURIST SOLARIS RESORT - LANTERNA (POREČ)
Termín                                                 13.5.-20.5.    20.5.-17.6.      17.6.-29.7.       29.7.-19.8.      2.9-16.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI         16.9.-23.9.                            19.8.-2.9.                                      
dospělá osoba v 1/2 pokoji - Superior, 
BMS, klimatizace - A1 (SU2SBK)                    7130            10690             12560             13690             9940

dítě do 14 let - přistýlka se 2 dosp. os. X      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          4990             7480               8790               9580              6960

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os. X              6060             9080              10680             11630             8450
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Superior, BMS - A (SU2SB)                             7130             9560              11250             12190             9940

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          4990             6690               7880               8530              6960

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří neomezené domácí
točené nápoje z automatu: bílé a červené víno, pivo, ovocné šťávy, voda), každodenní úklid
pokoje, výměna povlečení 3x týdně, každodenní výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová
taxa, parkování
V CENĚ JE TÉŽ: celodenní animace: zumba, ranní gymnastika, aerobik, pilates, cyklovýlety,
plážový volejbal, nordic walking;  dětská animace: disco, pirátský den, různé hry a turnaje,
Maro club (pro děti 4-12 let), karnevalový týden se závěrečnou slavností první sobotu v srpnu,
večerní zábavné programy - živá hudba, taneční show, kino (od poloviny června do začátku
září),  lehátka u bazénu (limitovaný počet), plážový volejbal, multifunkční hřiště, WI-FI
přípojka na internet v okolí recepce
Animace v červnu a v září je v menším rozsahu než v hlavní sezóně.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
DĚTI DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
X - na vyžádání
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
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APARTMÁNY RONA ČERVAR – ČERVAR PORAT
Apartmány Rona Červar jsou pro 2-4 osoby a nacházejí se v 1. nebo 2. patře Apartmánového domu v centru obce Červar Porat.
Apartmány byly v roce 2011 zrekonstruovány a jsou vybaveny moderním nábytkem. Velikost je cca 35 m2, mají kuchyň, obývací
pokoj s jídelním koutem a rozkládacím gaučem pro dvě osoby, ložnici s francouzským lůžkem, sociální zařízení, SAT/TV,
klimatizaci, balkon. Parkování je na ulici v blízkosti apartmánu. Pláž je vzdálená cca 480 m (cca 8 minut pěší chůzí), obchody 130
m, restaurace – pizzerie 170 m.
Apartmán Rona Červar Superior se nacházejí v přízemí apartmánového domu v bezprostřední blízkosti apartmánů Rona Volta,
cca 10 minut pěší chůze od oblázkové pláže. Velikost apartmánu je cca 42 m2 a skládá se z kuchyně s jídelním koutem v obývací
místnosti, kde je rozkládací gauč pro 2 osoby (140 cm), ložnice s francouzským lůžkem, sprchy/WC, zastřešené terasy. Apartmán
je vybaven moderním nábytkem, má klimatizaci, SAT/TV, v kuchyni kromě základního vybavení naleznete mikrovlnnou troubu,
kávovar a myčku na nádobí. Parkování je nedaleko apartmánu. Vzdálenost od pláže je 530 m, cca 80 m od obchodu, 180 m od
restaurace – pizzerie.

které se nachází rozkládací gauč pro 2 osoby (šíře 140 cm), sprcha/WC, balkon; na galerii francouzské lůžko pro 2 osoby
- 1/2-4 APT : 25-35 m2, 1 ložnice s francouzským lůžkem, denní místnost s kuchyňským a jídelním koutem a s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby (šířka 140 cm), sprcha/WC, balkon
- 1/2-5 APT comfort: cca 31 m2, 1 ložnice s francouzským lůžkem a vstupem na balkon, denní místnost s kuchyňským a jídelním
koutem, s jedním rozkládacím gaučem pro dvě osoby (šířka 140 cm) a druhým pro 1 osobu, sprcha/WC
- 1/4-6 APT: cca 44 m2, skládá se z 1 ložnice s francouzským lůžkem a druhým franc. lůžkem na galerii nad ložnicí, dále denní
místnost s jídelním a kuchyňským koutem a gaučem pro 2 osoby (šíře 140 cm), 2x sprcha/WC, balkon.

APARTMÁNY RONA VOLTA - ĆERVAR PORAT
Termín                                               29.4.-10.6.  10.6.-17.6.  17.6.-24.6.  24.6.-30.6.  30.6.-15.7.  15.7.-12.8.

                                                               2.9.-7.10.   26.8.-2.9.   19.8.-26.8.                    12.8.-19.8.          

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                     

1/2+2 studio                                              5100          8080           8710          10630         12500         15000

1/2+2 APT                                                   5310          8500           9350          11480         13500         16250

1/2+2 APT Comfort                                     6380          9560          10630         12750         15000         18250

1/4+2 APT                                                  7230         11690         13180         15300         18000         21750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, klimatizace, pobytová
taxa, přihlašovací poplatek, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
internetové připojení WLAN na každém poschodí ZDARMA
dětská postýlka - na vyžádání - cca 5,90 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (malý pes) - cca 5,90 EUR/den - platí se na místě v recepci
počet osob v APT nesmí překročit uvedený možný počet (včetně dětské postýlky), nelze osoby
navíc
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

APARTMÁNY RONA ČERVAR - ČERVAR PORAT
Termín                                               29.4.-10.6.  10.6.-17.6.  17.6.-24.6.  24.6.-30.6.  30.6.-15.7.  15.7.-12.8.

                                                               2.9.-7.10.   26.8.-2.9.   19.8.-26.8.                    12.8.-19.8.          

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                     

1/2+2 APT                                                  5310          8500           9350          11480         13500         16250

1/2+2 APT Superior, přízemí - terasa           6380          9560          10630         12750         15000         18250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, klimatizace, pobytová
taxa, přihlašovací poplatek, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
Není možnost připojení k internetu !!!
dětská postýlka - na vyžádání - cca 5,90 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (malý pes) - cca 5,90 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 33

Poreč je největším střediskem cestovního ruchu na Istrii a je pozoruhodná svými historickými památkami.
V 6. a 7. stol. zde zanechalo své stopy byzantské panství, ve 13. stol. Benátská republika. Jsou zde pozůstatky římských chrámů.
Eufraziova bazilika s nádhernými mozaikami, románské a gotické stavby. Po první světové válce připadla Poreč, stejně jako celá
Istrie, Italskému království. Všechna tato významná období se připomínají cennými stavebními památkami. Na západním pobřeží
Istrijského poloostrova, v oblasti příjemně členité a smnoha ostrůvky a poloostrovy, se v délce 64 km rozkládá Porečská Riviéra.
Moderní střediska turistiky vznikla v návaznosti na staré městečko. Jsou to např. Špadiči, Plava Laguna, Červar, Brulo nebo Pical.
Poreč obdržela 1. místo 7x za sebou v soutěži o „Modrý květ“ - nejlepší město na pobřeží Jadranu.

POREČ - foto titulní strana katalogu

Špadiči

HOTEL LAGUNA MATERADA „FAMILY”*** - POREČ   

Nachází se na mírném poloostrově, mezi travnatým porostem a stromy s překrásným pohledem na město Poreč a okolí. Hotel je
plně klimatizován a má centrální vytápění všech prostor, a proto může být otevřen od jara, až do podzimu. Pokoje jsou dvoulůžkové
s možností přistýlky, dále jednolůžkové a pokoje SUITE. Jsou vybaveny SAT/TV, TEL, vysoušečem vlasů, možnost přiobjednat ledničku
za poplatek. V letech 2009 - 2013 proběhla v celém hotelu postupná obnova.  Pokoje mají nové balkony, sociální zařízení i kompletní
vybavení, včetně podlah a závěsů. Všechny pokoje jsou klimatizovány. Pláže jsou kamenité s betonovými platy na opalování vzdálené
50 m. Hosté využívají hlavně velkého parku před hotelem jak ke slunění, tak i odpočinku ve stínu vzrostlých stromů. U pláže jsou
dětská brouzdaliště a prolézačky. K občerstvení poslouží buffet s velkou terasou přímo u moře. Hostům je k dispozici klimatizovaná
restaurace s nově vybudovanou venkovní terasou s pohledem na moře, aperitiv bar, kavárna, internetový koutek dětský hrací koutek,
prodejna novin a suvenýrů, 2 velké společenské místnosti, TV-sál, kadeřnický salón, posilovna, ambulance. Hotel má velkou terasu,
kde večer hraje živá hudba. Recepce s hlavní halou a lobby barem je rovněž renovovaná. Nově byl vybudován panoramatický výtah.
Před hotelem je od roku 2012 zcela nově renovovaný venkovní bazén pro dospělé i děti se sladkou vodou. Bazén je propojen
s parkem velkými dřevěnými platy s dostatečným počtem lehátek. U venkovního bazénu je od roku 2012 nový snack-bar s částečně
zastřešenou terasou. Hotel zajišťuje celodenní animaci pro děti. V areálu hotelu jsou 3 tenisové dvorce antukové a 2 umělé, minigolf,
stolní tenis, střelnice, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. Nedaleko je také sportovně-rekreační centrum hotelu La-
guna Park. Centrum Poreče, vzdálené cca 4 km, spojují stále autobusové linky, nebo překrásné ranní a večerní procházky kolem
mořského pobřeží. Od blízkého hotelu Luna jezdí do Poreče turistický vláček. Tento hotel nazýváme „rodinnou perlou“ naší CK pro
příjemné vystupování celého personálu, výbornou kuchyni a celkovou atmosférou hotelu. Má vynikající doporučení CK Zemek.

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 MÁ KAŽDÝ ÚČASTNÍK PLATÍCÍ PLNOU CENU (DOSPĚLÁ OSOBA NA ŘÁDNÉM LŮŽKU) 
SLEVU Z UBYTOVÁNÍ 1000 KČ ZA 7 DNÍ POBYTU !!   

HOTEL LAGUNA MATERADA - POREČ
Termín                                                 20.5.-3.6.       3.6.-10.6.       10.6.-17.6.       17.6.-24.6.        24.6.-1.7.         1.7.-22.7.       22.7.-29.7.       29.7.-12.8.      19.8.-26.8.        26.8.-2.9.       2.9.-9.9.        9.9.-16.9.        16.9.-30.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                                                                                                                                                    12.8.-19.8.                                                                                                                                   

dosp. osoba v 1/2 pokoji - BP (2SBP)           9750              11500            13000             12000             15250              15500             16250             16750             14750              12500           11000              8000                7500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X      ZDARMA       ZDARMA       ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA         ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA         ZDARMA      ZDARMA       ZDARMA         ZDARMA

dítě 12-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X          2930              3450              3900               3600               4580                4650               4880               5030               4430                3750             3300               2400                2250

dítě 14-18 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X          6830              8050               9100               8400              10680              10850             11380              11730             10330               8750             7700              5600                5250

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         4880              5750              6500               6000               7630                7750               8130               8380               7380                6250             5500              4000                3750

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         6830              8050               9100               8400              10680              10850             11380              11730             10330               8750             7700              5600                5250

dítě 14-18 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         7800              9200             10400              9600              12200              12400             13000             13400             11800              10000            8800              6400                6000

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP, 1/2+1 SUITE BM, 1/2+1 SUITE BP, 1/1 BM, 1/1 BP
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VILLAGE LAGUNA PARK*** - POREČ

Turistické středisko Laguna Park se nachází asi 2500m od centra Poreče v letovisku Špadiči. Dvoj-vilky jsou umístěny v borovém háji
přímo vedle centrálního hotelu Laguna Park a jsou vybaveny SAT/TV, TEL, vysoušečem vlasů a mají terasu. Za příplatek je možno
přiobjednat lednici. Pláže jsou buď s betonovými platy na slunění se schůdky do moře nebo oblázkovo-písčité za restaurací Špadiči,
vzdáleny od 100 do 300m. Klienti využívají služeb hotelu Laguna Park, kam se chodí také stravovat. Hotel má výbornou kuchyni a naše
doporučení. Hotel má venkovní bazén pro dospělé i děti se sladkou vodou. V blízkosti vilek jsou restaurace, cukrárny, obchod
s potravinami a spotřebním zbožím. U vilek jsou tenisové dvorce, minigolf, stolní tenis, půjčovna sportovních potřeb. Nově hosté mohou
využívat bezplatné WI-FI připojení k internetu v hale hotelu Laguna Park.

Při zakoupení zájezdu do 15.4.2017 má každý účastník platící plnou cenu (dospělá osoba na řádném lůžku) 
slevu z ubytování 800 Kč za 7 dní pobytu !!  Sleva platí pouze pro pobyty v termínech 3.6.-12.8.2017!

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeří neomezené množství
místních točených nápojů: víno bílé a červené, pivo, voda, ovocné šťávy (26.4.-30.9.),
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, lehátka u bazénu,
WI-FI internet, ručníky u bazénu (na kauci), 1x týdně tématická večeře (29.5.-8.9.). Dále je
v ceně zahrnuta animace pro dospělé a děti 4-8 let a 9-12 let (28.5.-8.9.) a dále animace pro
teenagery 13-17 let (18.6.-25.8.). 
Děti dostanou při dopolední animaci koláč nebo sendvič nebo nějaké občerstvení. Nově:
Lagunino happy meal pro děti do 14 let v době obědů. 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění

dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
lednice - 3 EUR/den - na vyžádání - platí se na místě v recepci
parkovné - 1 EUR denně - platí se na místě v recepci
X - na vyžádání
Y - pokoje suite 1/2+1: 2 propojené pokoje (1 ložnice s manž. postelí a obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti - gauč je o velikosti 170x110 cm!),
2 sociální zařízení, 2 balkony

PLÁŽ VEDLE HOTELU
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VILLAGE LAGUNA PARK - POREČ
Termín                                                13.5.-20.5.      20.5.-3.6.       3.6.-10.6.       10.6.-17.6.       17.6.-24.6.        24.6.-1.7.        1.7.-22.7.        22.7.-12.8.      12.8.-19.8.       19.8.-26.8.     26.8.-2.9.        2.9.-9.9.          9.9.-16.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI        16.9.-30.9.                                                                                                                                                                                                                                                                              

dosp. os. v 1/2 pokoji - terasa  (2ST)            5750              7250              7500               8500               8000               10500             11000             12000             11250               9500             8250              7000                6250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X      ZDARMA       ZDARMA       ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA         ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA         ZDARMA      ZDARMA       ZDARMA         ZDARMA

dítě 12-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X          2880              3630              3750               4250               4000                5250               5500               6000               5630                4750             4130               3500                3130

dítě 14-18 let - přistýlka se 2 dosp. os.   X          4600              5800              6000               6800               6400                8400               8800               9600               9000                7600             6600              5600                5000

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         2880              3630              3750               4250               4000                5250               5500               6000               5630                4750             4130               3500                3130

dítě 12-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         4030              5080              5250               5950               5600                7350               7700               8400               7880                6650             5780              4900                4380

dítě 14-18 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         4600              5800              6000               6800               6400                8400               8800               9600               9000                7600             6600              5600                5000

příplatek plná penze  Y                                  2000              2000              2000               2000               2000                2000               2000               2000               2000                2000             2000              2000                2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl v hotelu Laguna Park (u
snídaně šampaňské), u večeří je v ceně neomezené množství nabízených nápojů, každodenní
úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI v hale hotelu Laguna Park,
lehátka u bazénu hotelu Laguna Park, v termínech 28.5.-8.9. animace pro dospělé i děti (ve
věku 4-12 let), malá svačina (koláč, sendvič) pro děti během dopoledního animačního
programu, gala nebo tematická večeře 1x týdně (29.5.-8.9.) 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci (dětská postýlka není
možná v pokojích s přistýlkou, již by se tam nevešla!)

X - přistýlka je skládací lůžko!, na vyžádání
Y - plná penze se musí objednat předem a ne na místě, a to na celý pobyt klienta a pro
všechny osoby v pokoji. V případě zakoupení plné penze, je v ceně neomezené množství
nabízených nápojů při obědech.
domácí zvíře (myslí se pes malý a klidný) - 8 EUR denně - na vyžádání, platí se na místě v re-
cepci
parkovné - 1 EUR denně - platí se na místě v recepci
lednice - na vyžádání - 3 EUR/den - platí se na místě v recepci
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APARTMÁNY LAGUNA PARK*** - POREČ

Apartmány se nachází v borovém háji v blízkosti hotelu Laguna
Park. Apartmány jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové s možností
přistýlky. Čtyřlůžkový apartmán má 2 ložnice. Každý apartmán
má ložnici(e), denní místnost s gaučem (přistýlka), kompletně
vybavenou kuchyň, sociální zařízení, SAT/TV, TEL, vysoušeč
vlasů, terasu. Klienti využívají všech služeb hotelu Laguna
Park. Klienti si mohou přikoupit polopenzi (švédské stoly)
včetně neomezených nápojů k večeři. Ostatní informace o služ-
bách jsou stejné jako u village Laguna Park. Hosté mohou
využívat bezplatné WI-FI připojení k internetu v hale hotelu
Laguna Park.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15% !!!  
Sleva platí pouze pro pobyty v termínech do 8.7.2017!

HOTEL LAGUNA MEDITERAN *** - POREČ

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 MÁ KAŽDÝ ÚČASTNÍK PLATÍCÍ PLNOU CENU (DOSPĚLÁ OSOBA NA ŘÁDNÉM LŮŽKU) 
SLEVU Z UBYTOVÁNÍ 800 KČ ZA 7 DNÍ POBYTU !!   

Hotel Mediteran Laguna je příjemný, moderně řešený hotel, který se nachází cca 2 km jižně od centra Poreče. Hotel je plně
klimatizovaný. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky (kromě pokojů bez balkonu), většina pokojů má balkon (viz ceník),
všechny pokoje mají klimatizaci, SAT/TV, TEL, vysoušeč vlasů, bezplatné WI-FI připojení k internetu.
Pláže jsou přírodní oblázkovo-kamenité, travnaté, cca 100 m od hotelu. Hostům je k dispozici klimatizovaná hotelová restaurace,
aperitiv bar, obchod se suvenýry, taverna, TV-sál, konferenční sál, trezor na recepci, směnárna, velká terasa také k večernímu
tanci; dále venkovní bazén pro dospělé a dětský bazén, dětské hřiště. Poblíž se nachází sportovní centrum, které nabízí 4 tenisové
dvorce, plážový volejbal, střelnici, minigolf, stolní tenis, půjčovnu kol, vodní sporty. Domácí zvířata nejsou povolena

APARTMÁNY LAGUNA PARK - POREČ
Termín                                                   20.5.-3.6.            3.6.-17.6.            17.6.-24.6.            24.6.-8.7.            8.7.-29.7.            29.7.-12.8.          12.8.-19.8.         19.8.-26.8.             26.8.-2.9.            2.9.-9.9.            9.9.-30.9.

1/2 APT 2DST                                                13000                 15750                  17250                 20250                22000                  22500                 20000                 17250                   11750                  8500                   6250

1/4 APT (2/2) 4DST                                       16750                 21750                  24500                 28750                31250                  32000                 27500                 22500                   14750                 11000                  9500

přistýlka (rozkládací gauč)                              1500                   2250                    2250                   2250                  2250                    2250                   2250                   2250                     1500                   1500                   1500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s veškerým vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI v hale
hotelu Laguna Park, lehátka u bazénu hotelu Laguna Park, v termínech 28.5.-8.9. animace
pro dospělé i děti (ve věku 4-12 let), malá svačina (koláč, sendvič) pro děti během dopoledního
animačního programu

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (myslí se pes malý a klidný) - 8 EUR denně - na vyžádání, platí se na místě v re-
cepci
parkovné - 1 EUR denně - platí se na místě v recepci
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HOTEL LAGUNA MEDITERAN - POREČ
Termín                                                    3.6.-10.6.       10.6.-17.6.         17.6.-24.6.        24.6.-22.7.      22.7.-29.7.         29.7.-12.8.        12.8.-19.8.         19.8.-26.8.        26.8.-2.9.           2.9.-9.9.          9.9.-16.9.        16.9.-30.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dosp. osoba v 1/2 pokoji - BP (2SBP)             11250             12500               11750               15750             16500                16750               16500                15000              13000               11750               8250                7750

dítě do 12 let - přist. se 2 dosp. os.  X         ZDARMA        ZDARMA          ZDARMA          ZDARMA        ZDARMA           ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA         ZDARMA          ZDARMA         ZDARMA         ZDARMA

dítě 12-14 let - přist. se 2 dosp. os. X              3380               3750                 3530                 4730               4950                  5030                 4950                  4500                3900                 3530                2480                2330

dítě 14-18 let - přist. se 2 dosp. os.  X             9000              10000                9400                12600             13200                13400               13200                12000              10400                9400                6600                6200

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            5630               6250                 5880                 7880               8250                  8380                 8250                  7500                6500                 5880                4130                3880

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            7880               8750                 8230                11030             11550                11730                11550                10500               9100                 8230                5780                5430

dítě 14-18 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.           9000              10000                9400                12600             13200                13400               13200                12000              10400                9400                6600                6200

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP,1/2 B, 1/2 bez balkonu

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (sekt u snídaně, u večeří
neomezené množství místních točených nápojů: stolní víno bílé a červené, pivo, voda, šťáva), 1x
týdně tématická večeře (29.5.-8.9.), lehátka u bazénu, ručníky u bazénu (na kauci), animace
28.5.-1.9., každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění

X - na vyžádání, přistýlka může být lůžko, rozkládací gauč nebo rozkládací křeslo
dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
parkovné - 1 EUR denně - platí se na místě v recepci
lednice - na vyžádání - 3 EUR/den - platí se na místě v recepci

HOTEL PLAVIHOTEL PARENTIUM

APARTMÁNY ASTRA

HOTEL ZORNA

LAGUNA ALBATROS

Zelena Laguna
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V návaznosti na starobylé městečko Poreč bylo vybudováno 5 km jižněji jedno z nejznámějších a nejlépe vybavených
turistických středisek – Zelena Laguna. Hosté zde najdou skutečně vše, na co jen vzpomenou. Na poloostrově Zelena
Laguna se nachází 8 hotelů, 2 kempy a apartmány Astra. Je tu řada různých restaurací, kaváren, cukráren, puby, terasy
s hudbou, rychlé občerstvení, hudební klub BIBLOS, vlastní kostel s vyhlídkovou věží. V Zelene Laguně je možno provozovat
téměř všechny sporty. Jsou zde 3 fotbalová hřiště mezinárodních měřítek, 19 antukových kurtů, 2 kurty s umělým
povrchem, hřiště na košíkovou, 2 hřiště na plážový volejbal, venkovní i halové stoly pro stolní tenis, asfaltové dráhy pro
kolečkové brusle, golfové tréninkové odpaliště, minigolf, 4 dráhy na petanque a další. Centrální sportovní hala poskytuje
možnosti všem halovým sportům. Pláže se střídají a jsou všeho druhu. Přírodní, kamenité, oblázkové, travnaté, betonová
plata a dnes i upravené písčité s postupným vstupem do moře. Spojení s historickým centrem Poreče je cenově
nejvýhodnější autobusem Laguna trans, dále je zde možnost využít turistický vláček nebo lodní transfer.

Zelena Laguna

HOTEL ZORNA*** - ALL INCLUSIVE - POREČ

Hotel je situován v srdci střediska Zelena Laguna, obklopen středozemní vegetací, cca 5 km od centra města. Hotel poskytuje
službu „all inclusive“ (vše v ceně) - klienti na místě obdrží náramek pro čerpání služeb. Tento náramek musí mít stále na ruce.
Hotel má 208 pokojů, 4 suity a je plně klimatizován. Pokoje mají klimatizaci, WI-FI připojení k internetu, SAT/TV, TEL, vysoušeč
vlasů a nemají balkon. Trezor a lednici poskytuje hotel na vyžádání. Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar, terasa,
směnárna, televizní místnost, je zde konferenční sál (až pro 200 osob). Hotel má venkovní bazén se sladkou vodou a malý dětský
bazén. Zajišťuje také animaci pro děti a dospělé. Pláže jsou kamenité, oblázkové, betonová plata, vzdálené cca 50 m. Sportovní
možnosti - kromě služeb zahrnutých v ceně se na místě klientům nabízí bohatá nabídka vodních sportů (vodní skútr, loďky, jízdy
na banánu, vodní lyžování, plachetnice a další). Služby „all  inclusive“ – viz. ceníková tabulka. Čerpání služeb all inclusive začíná
v den příjezdu buď obědem nebo večeří dle domluvy.

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.4.2017 MÁ KAŽDÝ ÚČASTNÍK PLATÍCÍ PLNOU CENU (DOSPĚLÁ OSOBA NA ŘÁDNÉM LŮŽKU)
SLEVU Z UBYTOVÁNÍ 1200 KČ ZA 7 DNÍ POBYTU !!   

HOTEL ZORNA - ALL INCLUSIVE - POREČ   
Termín                                                     27.5.-3.6.               3.6.-10.6.            10.6.-24.6.               24.6.-15.7.               15.7.-29.7.            29.7.-5.8.                5.8.-19.8.               19.8.-26.8.               26.8.-2.9.                2.9.-9.9.

dosp. osoba v 1/2 pokoji - MS (2SM)              10750                    11750                  13250                     16500                      17250                  19250                     17750                     15250                     13750                    12250

dítě do 14 let - přist. se 2 dosp. os.  X           ZDARMA               ZDARMA             ZDARMA                 ZDARMA                 ZDARMA             ZDARMA                ZDARMA                ZDARMA                ZDARMA               ZDARMA

dítě 14-18 let - přist. se 2 dosp. os.  X              8600                      9400                   10600                     13200                     13800                  15400                     14200                     12200                     11000                     9800

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5380                      5880                    6630                       8250                       8630                    9630                       8880                       7630                       6880                      6130

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.              7530                      8230                    9280                       11550                     12080                  13480                     12430                     10680                      9630                      8580

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 MS, 1/2, 1/2 fr.lůžko, 1/1 fr.lůžko
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HOTEL PLAVI - POREČ

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.4.2017 MÁ KAŽDÝ ÚČASTNÍK PLATÍCÍ PLNOU CENU (DOSPĚLÁ OSOBA NA ŘÁDNÉM LŮŽKU) 
SLEVU Z UBYTOVÁNÍ 1000 KČ ZA 7 DNÍ POBYTU !!  SLEVA PLATÍ POUZE PRO POBYTY 3.6.-12.8.2017!

Hotel Plavi se nachází ve středisku Zelena Laguna, které je plně soběstačné svými vyhlášenými restauracemi a sportovními
možnostmi. Leží cca 5 km od centra Poreče. Hotel je přímo u pláže, má 214 pokojů a je plně klimatizován. Pokoje jsou
dvoulůžkové, dvoulůžkové s přistýlkou (na vyžádání) a jednolůžkové. Jsou vybaveny klimatizací, WI-FI, SAT/TV, telefonem,
vysoušečem vlasů, některé pokoje mají balkon (viz. ceny), ledničku je možno poptat na recepci hotelu – za poplatek. Hostům je
k dispozici restaurace, aperitiv bar, terasa, vnitřní sál pro zábavné večery (animaci), mini club pro děti, dále obchod se suvenýry,
směnárna, trezor na recepci (za poplatek), konferenční sál.  Hotel má venkovní bazén se sladkou vodou. Poblíž hotelu je dětské
hřiště. Pláže jsou kamenité, oblázkové, betonová plata, cca 50m od hotelu. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, minigolf,
stolní tenis, plážový volejbal, vodní sporty a další bohatá nabídka střediska Zelena Laguna.

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, 1x týdně tématická večeře (v
termínech 29.5.-8.9.), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová
taxa, WI-FI připojení k internetu na pokoji
Popis all inclusive: 7x plná penze - švédské stoly, odpolední občerstvení 16:30-17:30 hod.,
noční občerstvení 22:00-23:00 hod. Pití během jídla (domácí točené) stolní víno bílé
a červené, pivo, nealkoholické nápoje, překapávaná káva, čaj. U baru od 8:00 do 23:00
hodin: točené domácí alkoholické a nealkoholické nápoje, káva. Za poplatek jsou dovážená
vína, lahvová vína, lahvová piva. Sport: přes rezervaci na recepci: tenis (1 dvorec), stolní tenis,
minigolf, jízdní kola, squash, petanque, vodní šlapadlo, kanoe. V hotelu kulečník, různé stolní
hry - např. šachy, domino, karty. Organizované turnaje: stolní tenis, plážový volejbal, fotbal

a další. 
Zábava a animace: 6x týdně denní a 3x týdně večerní animace pro děti a dospělé, sportovní
turnaje 6x týdně, sportovní rekvizity k dispozici každý den
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - na vyžádání
XX - francouzské lůžko měří 200x160 cm
dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
parkovné - 1 EUR denně - platí se na místě v recepci
lednice - na vyžádání - 3 EUR/den - platí se na místě v recepci

HOTEL PLAVI - POREČ
Termín                                                    20.5.-3.6.        3.6.-10.6.         10.6.-17.6.         17.6.-24.6.      24.6.-22.7.         22.7.-12.8.        12.8.-19.8.         19.8.-26.8.        26.8.-2.9.           2.9.-9.9.          9.9.-16.9.        16.9.-23.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dosp. os. v 1/2+1 pokoji - B (2SB+1)              8750               9250                10500                9750              12250                13750               12500                12000              10000                9000                7000                6500

dítě do 12 let - přistýka se 2 dosp. os.  X        ZDARMA        ZDARMA          ZDARMA          ZDARMA        ZDARMA           ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA         ZDARMA          ZDARMA         ZDARMA         ZDARMA

dítě 12-14 let - přistýlka se 2 dosp. os. X            4380               4630                 5250                 4880               6130                  6880                 6250                  6000                5000                 4500                3500                3250

dítě 14-18 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X            7000               7400                 8400                 7800               9800                 11000               10000                 9600                8000                 7200                5600                5200

příplatek plná penze  Y                                    2000               2000                 2000                 2000               2000                  2000                 2000                  2000                2000                 2000                2000                2000

dítě do 7 let bez lůžka (se stravou)              ZDARMA        ZDARMA          ZDARMA          ZDARMA        ZDARMA           ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA         ZDARMA          ZDARMA         ZDARMA         ZDARMA

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 bez balkonu, 1/2 B, 1/2 BM, 1/2 BP, 1/2+1 B, 1/2+1 BM, 1/1 bez balkonu

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří neomezené množství
místních točených nápojů: stolní víno bílé a červené, pivo, voda, šťáva), 1x týdně tématická
nebo gala večeře (29.5.-8.9.), lehátka u bazénu, animace 28.5.-8.9., každodenní úklid
pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI připojení k internetu na pokoji
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - přistýlka je rozkládací lůžko nebo gauč o rozměru 190x110, na vyžádání

Y - plná penze se musí objednat předem a ne na místě, a to na celý pobyt klienta a pro
všechny osoby v pokoji
dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
parkovné - 1 EUR denně - platí se na místě v recepci
lednice - na vyžádání - 3 EUR/den - platí se na místě v recepci
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HOTEL LAGUNA ALBATROS - ALL INCLUSIVE**** - POREČ
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 MÁ KAŽDÝ ÚČASTNÍK PLATÍCÍ PLNOU CENU (DOSPĚLÁ OSOBA NA ŘÁDNÉM LŮŽKU) 

SLEVU Z UBYTOVÁNÍ 1400 KČ ZA 7 DNÍ POBYTU !!
Hotel Laguna Albatros se nachází nad centrem Zelené Laguny s rozhledem na porečskou riviéru, v pěkném parku, obklopen
stromy a keři. Hotel má 324 pokojů a je plně klimatizován. Nabízí služby All inclusive. Upozorňujeme, že klienti na místě obdrží
náramek pro čerpání těchto služeb, náramek musí mít stále na ruce.
Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky (rozkládací křeslo), pokoje typu suite a jednolůžkové. Všechny pokoje mají klimatizaci,
SAT/TV, TEL, trezor, vysoušeč vlasů, minibar, WI-FI připojení na internet. Balkon nemají všechny pokoje – viz. ceny. Pokoje suite
1/2+1: velikost cca 40 m2, dva propojené pokoje (1 ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
1 osobu nebo 2 děti - rozměr 140x200 cm, 2 sociální zařízení). Hostům je k dispozici hotelová restaurace, "snack" restaurace
s terasou, směnárna, aperitiv bar s terasou, prodejna suvenýrů, místnosti pro animaci, zábavu, klub pro večení zábavu, taneční
terasa, ambulance, fitness, dětské hřiště, 2 venkovní bazény se sladkou vodou, dětský bazén se sladkou vodou, bar u bazénu.
Hotel organizuje animaci pro děti a dospělé. Je zde mini klub pro děti ve věku 4-12 let (denně kromě soboty v ranních
a odpoledních hodinách v trvání asi 2 hodin, kdy se hrají různé hry, sport, kreativní zábava). Dětský večerní program také pro děti
ve věku 4-12 let denně kromě soboty od 20,30 hodin. Pro dospělé animace denně kromě soboty: ranní gymnastika nebo aqua
aerobik, sportovní turnaje v plážovém volejbale, fotbale, stolním tenise. Večer živá hudba, profesionální zábava s různými
vystoupeními. Pláže jsou pěkné upravené, přírodní kamenité, vzdálené cca 200m od hotelu. V blízkosti je rovněž pláž pro
naturisty. Sportovní možnosti - kromě služeb zahrnutých v ceně se na místě klientům nabízí bohatá nabídka vodních sportů - např.
vodní lyžování, jízda na banánu, vodní skútry, čluny. Služby „all inclusive“ (vše v ceně) – viz. ceny. Čerpání služeb all inclusive
začíná v den příjezdu buď obědem nebo večeří dle domluvy. Do města Poreč, které je vzdáleno 5 km jezdí každou hodinu autobus
(zastávka přímo pod hotelem) a turistický vláček jezdí každou půl hodinu, jeho stanoviště je pod hotelem Plavi. Lodní taxi do
města jezdí každou hodinu.
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VILLE ASTRA** - POREČ

Apartmány jsou jednopatrové domky umístěné
v piniovém háji na poloostrově Zelené Laguny
mezi hotely Albatrosem a Delfínem, cca 5 km
od centra města. Apartmán má 2 dvoulůžkové
ložnice, kompletně vybavenou kuchyň s jídelním
koutem, sociální zařízení, SAT/TV, TEL, vysoušeč
vlasů, balkon nebo terasu. Možnost další osoby
v APT na skládací přistýlce (60x160 cm). Hos-
tům je k dispozici restaurace, rybí restaurace,
pivnice, gril terasa, pizzerie, kavárny, cukrárny,
směnárna, v blízkosti supermarket, bazén
v komplexu kempu. Hosté mohou využívat hu-
debních večerů na terasách hotelů. Pláže jsou
kamenité, částečně oblázková s upravenými
plochami na slunění a pískem pro děti, je
vzdálená cca 50-200m od apartmánů. V blíz-
kosti je sportovní centrum, které disponuje
bohatou nabídkou. Sportovní vyžití stejné jako
u hotelů na Zelené Laguně. Možnost zakoupení
polopenze, která se podává v hotelu Delfín
formou švédských stolů. Doporučujeme vzít
s sebou rozdvojku. Nově klienti mohou využívat
bezplatné WI-FI připojení k internetu v prostoru
recepce.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.4.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!  
Sleva platí pouze pro pobyty v termínech 3.6.-1.7.2017!

HOTEL LAGUNA ALBATROS - ALL INCLUSIVE - POREČ
Termín                                                     27.5.-3.6.               3.6.-24.6.            24.6.-15.7.               15.7.-29.7.                29.7.-5.8.             5.8.-19.8.               19.8.-26.8.               26.8.-2.9.                 2.9.-9.9.                9.9.-16.9.

                                                                   SLEVA D.I.            SLEVA D.I.          SLEVA D.I.              SLEVA D.I.                                                                                                                                                                                        

dosp. osoba v 1/2 pokoji - BM (2SBM)            13250                    15500                  20250                     20750                     22500                  21750                     18250                     17250                     15250                    12000

dítě do 14 let - přist. se 2 dosp. os.  X           ZDARMA               ZDARMA             ZDARMA                 ZDARMA                 ZDARMA             ZDARMA                ZDARMA                ZDARMA                ZDARMA               ZDARMA

dítě 14-18 let - přist. se 2 dosp. os.  X             10600                    12400                  16200                      16600                     18000                  17400                     14600                     13800                     12200                     9600

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.              6630                      7750                   10130                      10380                     11250                  10880                      9130                       8630                       7630                      6000

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.              9280                     10850                  14180                      14530                      15750                  15230                     12780                     12080                     10680                     8400

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 B, 1/2 bez balk.,1/2+1 suite BM, 1/2+1 suite B, 1/1 b

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, občerstvení
u bazénu od 11:00-23:30 hod., každodenní úklid pokoje, výměna ručníků,
závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI internet na pokoji, ručníky u bazénu (na
kauci)
V ceně je dále: při hlavních chodech domácí točené nápoje: stolní víno, pivo,
nealkoholické nápoje, u baru domácí točené alkoholické a nealkoholické
nápoje, espresso (8:00-23:30 hod.); 1x týdně tématická večeře od 19.5. do
8.9.; sport - po předešlé rezervaci na recepci tenis (2 dvorce), stolní tenis,
minigolf, jízdní kola, košíková, petanque, squash, šlapadla, kanoe; v hotelu -
kulečník, stolní hry (domino, šachy, karty a další); organizované turnaje - stolní
tenis, petanque, plážový volejbal, malá kopaná a další; zábava a animace
v termínech 29.5.-8.9.2016 - 6x týdně denní animace a 5x týdně večerní
animační a zábavné programy pro děti a dospělé, sportovní animace 6x týdně,
sportovní rekvizity k dispozici každý den
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - na vyžádání
Y - pokoje suite 1/2+1: dva propojené pokoje (1 ložnice s manželskou postelí
a obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu nebo 2 děti - rozměr
140x200 cm, 2 sociální zařízení), cenu za 2. dítě má vždy mladší dítě z obou !
dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
parkovné - 1 EUR/den/auto - platí se na místě v recepci
SLEVA D.I. - uvedená cena je již vypočtena se slevou !  Slevy se sčítají.
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HOTEL DELFÍN** - POREČ

Hotel Delfín se nachází na slunečném poloostrově, nejblíže k otevřenému moři z hotelů ve středisku Zelena Laguna. Jedná se
o malé samostatné městečko, neboť má 793 pokojů, tj. cca 1600 lůžek. Centrem hotelu je v přízemí rozlehlá recepční část s od-
počinkovými prostory a s prostory pro zavazadla, sociálním zařízením, kadeřnickým salonem, prodejnou suvenýrů, trafikou
a rozlehlým novým Café barem s terasou. V 1. patře jsou 3 velké restaurace. V suterénu pak taneční kavárna, konferenční sál

APARTMÁNY ASTRA - POREČ
Termín                                                    13.5.-3.6.        3.6.-10.6.         10.6.-17.6.         17.6.-24.6.       24.6.-1.7.            1.7.-22.7.           22.7.-5.8.           5.8.-12.8.        12.8.-19.8.        19.8.-26.8.        26.8.-2.9.         2.9.-30.9.

1/4 (2/2)  APT  (4AST)                                    9500              12000               14750               15750             16500                19500               22000                20000              15250               13500               9000                7750

přistýlka (skládací 60x160 cm)                        1500               2250                 2250                 2250               2250                  2250                 2250                  2250                2250                 2250                1250                1250
příplatek polopenze - dospělá osoba 
(v hotelu Delfin, švédské stoly)  X                     3250               3250                 3250                 3250               3250                  3250                 3250                  3250                3250                 3250                3250                3250
příplatek polopenze - dítě 4-12 let 
(v hotelu Delfin, švédské stoly)  X                     1630               1630                 1630                 1630               1630                  1630                 1630                  1630                1630                 1630                1630                1630
příplatek polopenze - dítě do 4 let 
(v hotelu Delfin, švédské stoly)  X                 ZDARMA        ZDARMA          ZDARMA          ZDARMA        ZDARMA           ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA         ZDARMA          ZDARMA         ZDARMA         ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s veškerým vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze dokoupit)
X - polopenze se musí objednat předem a ne na místě, a to na celý pobyt klienta a pro všechny

osoby v apartmánu
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvíře - 8 EUR denně - platí se na místě v recepci (myslí se pes malý a klidný)
parkovné - 1 EUR denně - platí se na místě v recepci
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a místnost pro možná cvičení a relaxaci. Na tuto centrální část navazuje ubytovací část hotelu a to šesti křídly, navzájem
propojenými. Každé křídlo má svůj samostatný výtah.
Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové s možností přistýlky, všechny s balkonem a telefonem. Přistýlka je vždy skládací lůžko,
neboť pokoje jsou menší. Jsou však v současné době všechny renovovány – nové podlahy, okna, nový nábytek, závěsy. Koupelny
jsou renovovány jen částečně (bez nových obkladů). Hotel má i dostatečné množství rodinných pokojů 1/4 (dva dvoulůžkové
pokoje propojené vnitřními dveřmi). Rodinné pokoje jsou větší a mají všechna 4 lůžka řádná.  Upozorňujeme, že z některých
pokojů na mořskou stranu není vidět na moře (vzrostlé stromy, přízemí, to ostatně platí pro celé Chorvatsko). Pláže jsou oblázkové,
kamenité a pozvolným vstupem do vody. Pro děti je zde nově vybudovaná ohraničená pláž s tekutým pískem. Jsou zde velké
upravené prostory na slunění, také se dá ležet v borovicovém háji ve stínu, vzdálené cca 100 m od hotelu. Pláž má svoje sprchy,
sociální zařízení i převlékací kabinu. Na pláži je jedna větší restaurace, Beach bar a Sport Laguna Delfin. Součástí tohoto sportu
je stolní tenis, střelba, minigolf, vodní sporty. Hotel má venkovní bazén s mořskou vodou a terasou, kde ve večerním čase probíhají
animační programy. Na této terase je nově otevřen snack bar. Pod bazénem je vybudováno nové dětské hřiště. K širšímu
sportovnímu vyžití je k dispozici řada dalších aktivit dle popisu společných pro celou Zelenou Lagunu. Nově klienti mohou využít
bezplatné WI-FI připojení k internetu v hale hotelu.

HOTEL DELFÍN - POREČ
Termín                                               3.6.-24.6.    24.6.-1.7.      1.7.-8.7.      8.7.-5.8.     5.8.-19.8.   19.8.-26.8.  26.8.-2.9.      2.9.-9.9.     9.9.-16.9.

dosp. osoba v 1/2 pokoji - BM (2SBM)       6860           8580           9070          9800           9310           8330          7840            6130           5640

dítě do 12 let - přistýka se 2 dosp. os.  X    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA     ZDARMA   ZDARMA

dítě 12-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X       3430           4290           4530          4900           4660           4170          3920            3060           2820
dítě 14-18 let - přistýlka se 2 dosp. os. 
nebo řádné lůžko s 1 dosp. os. X                 5490           6860           7250          7840           7450           6660          6270            4900           4510

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       3430           4290           4530          4900           4660           4170          3920            3060           2820

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       4800           6000           6350          6860           6520           5830          5490            4290           3940

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BP (2SB)       6620           8330           8820          9560           8820           8090          7600            5880           5390

dítě do 12 let - přistýka se 2 dosp. os.  X    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA     ZDARMA   ZDARMA

dítě 12-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X        3310            4170            4410           4780           4410           4040          3800            2940           2700
dítě 14-18 let - přistýlka se 2 dosp. os. 
nebo řádné lůžko s 1 dosp. os. X                 5290           6660           7060          7640           7060           6470          6080            4700           4310

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.      3310            4170            4410           4780           4410           4040          3800            2940           2700

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       4630           5830           6170           6690           6170           5660          5320            4120           3770

příplatek plná penze (švédský stůl)  Y           1470            1470            1470           1470           1470           1470          1470            1470           1470
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP, 1/2 bez balk.,1/4 rodinný BM, 1/4 rodinný BP,
1/1 BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl,
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid,
pobytová taxa, animace od 4.6. do 1.9. 2016, WI-FI v hale hote-
lu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena

rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - přistýlka je vždy skládací lůžko, na vyžádání, lze pouze do pokoj s oddělenými lůžky
Y - plná penze se musí objednat předem a ne na místě, a to na celý pobyt klienta a pro

všechny osoby v pokoji, děti mají slevu na plnou penzi tolik %, kolik mají % slevy z ubytování
dětská postýlka - na vyžádání, 5 EUR denně - platí se na místě v recepci
domácí zvíře - 8 EUR denně - platí se na místě v recepci (myslí se pes malý a klidný)



w w w. c h o r v a t s k o e x c l u s i v e . c z44

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - SAMARA -  POREČ

Nachází se v samostatné vile v zahradě, v lokalitě blízko poreč-
ské nemocnice. Vzdálenost od pláže u hotelu Pical (nejbližší
upravená pláž) je 750 m. Ve vile jsou dva třílůžkové apartmány.
Jeden apartmán má ložnici pro 2 osoby a obytný pokoj s ku-
chyňskou linkou s gaučem pro 3. osobu. Hosté z tohoto apart-
mánu používají zahradní terasu rodinného domu. Druhý
apartmán má ložnici pro 3 osoby (manželská postel a samo-
statný gauč), obytný pokoj s kuchyňskou linkou. Tento apart-
mán má vlastní balkón. U obou apartmánů možnost WI-FI
připojení. Majitel vily vybudoval pro své hosty venkovní krb,
který mohou klienti denně používat k rožnění. Ve vzdálenosti
100 m od této vily se nachází obchodní dům Konzum. Nejbližší
restaurace je vzdálena 200 m. Každý apartmán má kompletně
vybavené sociální zařízení se sprchou. Vila Radojka nabízí pří-
jemné ubytování v rodinné, přátelské atmosféře.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - RADOJKA - POREČ

Nachází se v residenční části Poreče zvané Poreč–Jug (jih), 700 m od pláže Brulo, cca 800 m od centra města (15 minut pěší
chůze). Ve vile se pronajímají 2 apartmány, každý pro 4-5 osob, majitel bydlí v přízemí. Vila je obklopena zelení. Parkování je
zajištěno před domem. Apartmán B4N se nachází v 1. patře, má velikost 50m2 a skládá se ze dvou dvoulůžkových ložnic
(manželské postele) a z denní místnosti s rozkládacím gaučem, a s kuchyňským a jídelním koutem. Je vybaven SAT/TV, pračkou,
má sociální zařízení s vanou, zastřešenou terasu se zahradním nábytkem a bezdrátový přístup k internetu. Vybavení kuchyně –
mikrovlnná trouba, lednice s mrazákem, kávovar, kombinovaný sporák (plynový s elektrickou troubou). 

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - RADOJKA - POREČ
Termín                                                       22.4.-24.6.                      24.6.-8.7.                       8.7.-19.8.

                                                                       2.9.-14.10.                      19.8.-2.9.                              

1/3 APT (při obsazení 2 osobami)                        6500                              8500                             11750

1/3 APT                                                               7000                              9630                            13380

dítě do 6 let bez lůžka                                          1500                              1500                              1500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné (na
ulici před vilou)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 3 EUR/osoba - platí se na místě domácímu
Možnost připojení k internetu ve vile ZDARMA
domácí zvíře - na vyžádání 8 EUR/den - platí se na místě domácímu
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ – VIDA  - POREČ 

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - STANDARD*** - POREČ

Nacházejí se na různých místech v Poreči: nové sídliště Jih (poblíž je městská pláž), v okolí nemocnice, v okolí obchodního domu
Lacop, v oblasti Špadiči apod. Jsou postaveny v přímořském stylu jako vily na svahu nad mořem, takže z převážné většiny teras
pokojů je překrásný rozhled po městě Poreč a na pobřeží. Apartmány v Poreči jsou velmi vyhledávány pro možnost rozmanité
činnosti, blízkost města, kultury i koupání. Vzdálenost od moře je cca 500 - 1200 m. Doporučujeme koupání u hotelů.

Nachází se v části Špadiči, cca 350 m od pláže a 1,5 km od centra města. Ve vile se pronajímá apartmán pro 4 osoby v přízemí.
Majitel bydlí v 1. patře. Parkování pro 1 auto je v uzavřeném dvoře, u domu je společná zahrada. Apartmán má velikost 50m2 a
skládá se ze dvou dvoulůžkových ložnic a z denní místnosti s kuchyňským a jídelním koutem. Apartmán má SAT/TV, sociální
zařízení s vanou, terasu se zahradním nábytkem (vchod je z denní místnosti i z obou ložnic) a bezdrátový přístup k internetu.
Vybavení kuchyně – lednice s mrazákem, kávovar, kombinovaný sporák (plynový s elektrickou troubou). Na vyžádání je možno si

zapůjčit gril.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - SAMARA - POREČ
Termín                                                       20.5.-24.6.                      24.6.-8.7.                       8.7.-19.8.

                                                                        2.9.-30.9.                       19.8.-2.9.                              

1/4 (2/2) APT (B4N)                                            9450                             13060                            20190

dítě 2-6 let bez lůžka   X                                       1250                              1250                              1250

přistýlka (rozkládací gauč)                                   2500                              2500                             2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, pobytová taxa, parkovné (na ulici před vilou)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový přihlašovací
poplatek 3 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře, Loco transfer (od agentury k apartmánu
a zpět - pro klienty s autobusovou dopravou) - 3 EUR/os. - platí se na místě v agentuře,
vratná kauce 100 EUR na celý apartmán - platí se na místě při příjezdu v agentuře, závěrečný
úklid (klienti si uklízejí sami)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA.
X - v apartmánu může být maximálně 1 dítě do 6 let bez lůžka a jedno dítě do 2 let bez lůžka.
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvíře (na vyžádání) - 8 EUR/den - platí se na místě v agentuře

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VIDA - POREČ 
Termín                                                       20.5.-24.6.                      24.6.-8.7.                       8.7.-19.8.

                                                                        2.9.-30.9.                       19.8.-2.9.                              

1/4 (2/2) APT (B4)                                              9450                             13060                            20190

dítě 2-6 let bez lůžka   X                                       1250                              1250                              1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, pobytová taxa, parkovné (ve dvoře)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 3 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře,  Loco transfer (od agentury
k apartmánu a zpět - pro klienty s autobusovou dopravou) - 3 EUR/os. - platí se na místě
v agentuře, vratná kauce 100 EUR na celý apartmán - platí se na místě při příjezdu
v agentuře, závěrečný úklid (klienti si uklízejí sami)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA
X - v apartmánu může být maximálně 1 dítě do 6 let bez lůžka a jedno dítě do 2 let bez lůžka.
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvíře (na vyžádání) - 8 EUR/den - platí se na místě v agentuře

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - STANDARD*** - POREČ
Termín                                                       20.5.-24.6.                      24.6.-8.7.                       8.7.-19.8.

                                                                        2.9.-30.9.                       19.8.-2.9.                              

1/2 APT (A2), 1/2 Studio (A2ST)                          6750                              8330                             11480

1/3 (1/2+1) APT (A3)                                          7200                              9680                            13050

1/4 (1/2+2 nebo 1/3+1) APT (A4)                      8100                             10800                            15080

1/4 (2/2) APT (B4)                                              9450                             12380                            19130

1/5 (2/2+1) APT (B5)                                         10800                            13950                           20930

1/6 (3/2) APT (C6)                                             14630                            18900                            24750

přistýlka                                                               2500                              2500                             2500

dítě bez lůžka 2-6 let  X                                        1250                              1250                              1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 3 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře, Loco transfer (od agentury
k apartmánu a zpět - pro klienty s autobusovou dopravou) - 3 EUR/os. - platí se na místě
v agentuře, vratná kauce 100 EUR na celý apartmán - platí se na místě při příjezdu
v agentuře, závěrečný úklid (klienti si uklízejí sami)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA.
X - v apartmánu může být maximálně 1 dítě do 6 let bez lůžka a jedno dítě do 2 let bez lůžka.
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvíře (na vyžádání) - 8 EUR/den - platí se na místě v agentuře
apartmány se nacházejí ve vzdálenosti 500-1200 m od moře
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FUNTANA
Malá rybářská vesnička Funtana je příležitostí pro každého turistu, který se touží, kromě odpočinku seznámit s místními lidmi.
Vesnice dostala jméno podle pramenů pitné vody, které v dávných dobách plnily vodovody římských vil nedaleko odtud. Dnes se
název osady vztahuje také na jiný druh pramene. Funtana nabízí svým hostům zdroj přátelství v harmonii s přírodou. Ve většině
rodinných domů jsou zajímavé restaurace, které nabízejí místní stravu. Kromě toho téměř všichni obyvatelé Funtany mohou
nabídnout alespoň jeden pokoj našim turistům. Součástí turistické nabídky městečka je stejnojmenné turistické středisko,
autokemp Puntica a nudistický kemp Istra. Ve Funtaně je dále info-centrum, supermarket, lékárna amalé krámky s ovocem
a zeleninou, pečivem, drobným zbožím. Z Funtany je pravidelné autobusové spojení do Poreče a do Vrsaru. Z přístavu ve Funtaně
jezdí turistický vláček do Poreče - Zelene Laguny, ke kempu Bijela Uvala. Ze Zelene Laguny od hotelu Plavi jezdí turistický vláček
podél moře přímo do Poreče. Ve Funtaně je velký Dinopark s dalšími atrakcemi pro děti, jako jsou 3 kolotoče, dětské hřiště, dále
dětská lanovka, projížďky na poníkovi, istrijské kozy a v neposlední řadě v ceně vstupenky je také vystoupení kouzelníků a artistů
v show aréně.

RESORT FUNTANA - PAVILONY FUNTANA ALL INCLUSIVE*** - FUNTANA (VRSAR)

Hotelový komplex Funtana se nachází ve stejnojmenném rybářsko-turistickém městečku 3 km vzdáleném od Vrsaru, 6 km od Poreče.
Na rovině v jeho centru je budova s recepcí, restaurací, kavárnou, aperitiv barem, stánkem s novinami, supermarketem a parkovištěm.
Čtyři pavilony se mírně spouštějí k mořskému pobřeží. Restaurace a ostatní společné prostory jsou klimatizovány. Hotel má
jednolůžkové pokoje, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a rodinné pokoje (dva dvoulůžkové pokoje propojené vnitřními dveřmi).
Všechny pokoje mají balkon na mořskou stranu, SAT/TV, TEL, klimatizaci, trezor, vysoušeč vlasů. Bezplatný WI-FI internet na recepci
a u bazénu, internetový koutek na recepci za poplatek. Pláže jsou skalnaté, betonové a kamenité, vzdálené 20 m. Část pláže je
upravena a přizpůsobena pro děti. K dispozici je venkovní bazén s mořskou vodou pro dospělé a zvlášť pro děti. Ke sportovnímu vyžití
slouží 2 tenisové dvorce, plážový volejbal, minigolf, stolní tenis, půjčovna jízdních kol, vodní sporty např. kajaky, vodní šlapadla. Pro děti
je zde dětské hřiště, trampolína. Další hry jsou: kulečník, stolní fotbal, videohry. Komplex zajišťuje celodenní a večerní animaci (kromě
soboty) pro děti a dospělé. Animace pro dospělé: stolní tenis, ranní gymnastika, aquaerobik, aerobik, plážový volejbal, škola tance
a další. Pro děti ve věku 4-11 let je tu mini club s animací. Večery s živou hudbou na terase. Upozorňujeme, že animátorský program
se může měnit dle obsazenosti komplexu.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % (EBD1) !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % (EBD2) !!!

RESORT FUNTANA - PAVILONY FUNTANA - 
ALL INCLUSIVE - FUNTANA
Termín                                                 27.5.-10.6.    10.6.-24.6.       24.6.-1.7.         1.7.-22.7.      22.7.-19.8.

                                                                 9.9.-16.9.       2.9.-.9.9         26.8.-2.9.       19.8.-26.8.              

dosp. os. v 1/2 pokoji - Superior, BM (B21)        13250           17500             19000             21500            22250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 12 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os. a dítětem  X                              6630             8750               9500              10750            11130

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            6630             8750               9500              10750            11130

dosp. os. v 1/2 pokoji - Standard, BM (C2)         11250           14750             16000             18250            18750

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        6750             8850               9600              10950            11250

dosp. os. v 1/1 pokoji - Basic, BM (D1)         17750           23750             25500             29000            30000
RODINNÉ POKOJE (FAMILY ROOM) - 
1/4 (1/2+1/2) BM (F C2)                                                                                                                           

dosp. os. v 1/2+1/2 pokoji - BM (F C2)  Y    11250           14750             16000             18250            18750
dítě do 12 let - řádné lůžko 
(3., 4. lůžko) se 2 dosp. os.                           6750             8850               9600              10950            11250
dětská postýlka pro dítě do 2 let věku  
(na vyžádání)                                             ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
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VRSAR
Vrsar je jedním z nejlepších istrijských městeček. Jeho romantická atmosféra kdysi impresionovala i slavného Casanovu.
Příroda mu darovala řadu osmnácti ostrůvků se zelenou vegetací a ostrov Sv. Jurja mu chrání přístav. Tyčí se asi 50 metrů
nad mořem. Je to soulad a soubor tisícileté architektury. Romantické středomořské městečko Vrsar je vzdáleno asi 10 km
od Poreče. Vrsar je znám svou malebností strmých klikatých uliček. Jsou zde zbytky středověkého opevnění a pozůstatky
římského sídliště. Krásné jsou starobylé obchůdky a taverny. Turistická střediska v okolí Vrsaru vřele doporučujeme přízniv-
cům potápění, protože mořská fauna i flóra podél pobřeží a ostrůvků v moři zaručuje nevšední a nezapomenutelné zážitky
z Vaší dovolené.

HOTEL PINETA*** - VRSAR

Tento hotel je situován v blízkosti přístavu a měs-
tečka, je otevřen po celý rok. Pokoje jsou dvoulůž-
kové, některé s možností přistýlky. Všechny pokoje
mají klimatizaci, LCD SAT/TV, TEL, minibar, cen-
trální topení, vysoušeč vlasů, bezplatné WIFI připo-
jení k internetu. Některé pokoje jsou situovány na
mořskou stranu, některé do parku, většina pokojů
má balkon (viz ceník). Hosté mají k dispozici hote-
lovou restauraci (upozorňujeme, že večeře se
mohou podávat i v centrální restauraci komplexu
Belvedere), Aperitiv piano bar s velikou terasou,
z které vidíte na městečko Vrsar. Hotel má konfe-
renční místnosti (informace v CK). Dále je zde ma-
sážní salon, sauna, turecká koupel, klimatizované
fitness studio, vnitřní bazén se sladkou vodou.
Venkovní bazén se sladkou vodou pro děti a dospělé je pod hotelem v komplexu Belvedere. Animace pro dospělé a děti denně kromě
soboty. Pro děti ve věku 4-11 let je tu mini club s animací, večerní program pro děti: mini disco, mini kabaret, talent show a další. Pro
děti je tu menší dětské hřiště. Pro dospělé v rámci animace: zumba, aerobik, aquaerobik, sportovní turnaje. Večery s živou hudbou,

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % (EBD1) !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % (EBD2) !!!

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl - snídaně 7:00-10:00, oběd
12:00-14:00, večeře 18:30-21:00, místní točené nápoje u obědů a večeří: voda, cola, sprite,
ledový čaj, džus, pivo, víno červené a bílé, úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid,
pobytová taxa, parkovné
V CENĚ JE TÉŽ: v Tramontana restaurant během 12:00-16:00 hod. lehká jídla: těstoviny, rizoto,
letní saláty a grilované maso. Odpoledne v 17:00-18:00 ve “Fresh corneru” sendviče, pizza,
pečivo. Místní točené nápoje (voda, džus, víno, pivo) 10:00-24:00 se podávají v restauraci
Tramontana a “Fresh corneru”. Zmrzlina se podává od 10:00 do 22:00 hod. v Tramontana
rest. a Fresh corneru. Káva a čaj se podává od 10:00 do 22:00 hodin ve Fresh corneru.  Od
21:00 do 24:00 hodin ve “Fresh corneru” a od 21:00 do 23:00 v Aperitiv baru také místní
tvrdý alkohol. Na Aperitiv baru se také podávají ostatní nápoje: voda, čaj, káva, džus, víno a
pivo v časech 8:00-14:00 a 17:00 23:00
Všechna sportovní zařízení v komplexu Funtana jsou v ceně (pozor: limitovaný počet sportovních

rekvizit!): tenis (2 dvorce), stolní tenis, minigolf, plážový volejbal. Trampolína a hřiště pro děti.
Škola tenisu pro děti do 12 let (pouze pro skupinky 4-6 dětí, začátečníky, pondělí-pátek). Dále
stolní fotbal, videohry, zapůjčení šlapadel, kajaků, jízdních kol. Bohatá celodenní animace pro
děti i dospělé každý den (kromě soboty). Každý večer živá hudba u bazénu. 
Služba all inclusive začíná obědem a končí snídaní.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - druhé dítě do 12 let je na přistýlce a má slevu 50%
Y - pokoj musí být obsazen 2 dospělými osobami a 2 dětmi do 12 let; děti v samostatném
dvoulůžkovém pokoji (s vnitřními spojovacími dveřmi do pokoje rodičů) pouze v doprovodu s
rodiči, kteří mají svůj dvoulůžkový pokoj. V jednom pokoji je manželská postel a v druhém jsou
dvě oddělená lůžka.
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvířata - nejsou povolena
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % (EBD1) !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % (EBD2) !!!

RESORT BELVEDERE (POKOJE S POLOPENZÍ A APARTMÁNY)**** - VRSAR

Komplex Belvedere má překrásný pohled na panorama Vrsaru a je jenom 0,5km vzdálen od městečka. Pavilony jsou obklopeny
zelenou vegetací, která postupně klesá k upraveným plážím. Pokoje v pavilonech mají balkony směrované na moře (ve výhledu
místy brání vzrostlé stromy), SAT/TV, TEL, vysoušeč vlasů, trezor, malou ledničku, klimatizaci, WI-FI internet. Pokoje jsou
dvoulůžkové, některé s možností přistýlky (gauč). Pokoje Premium jsou v 1. řadě u moře. Apartmány jsou pro 3-6 osob, mají balkon
nebo lodžii, sociální zařízení, kompletně vybavenou kuchyň včetně mikrovlnné trouby a kávovaru, SAT/TV, TEL., trezor, WI-FI
internet, vysoušeč vlasů, klimatizaci, obývací místnost s gaučem, který je rozkládací a v některých typech APT slouží jako lůžka pro
1-2 osoby. APT typu N52+ má 2 koupelny, přistýlka (5.– 6. lůžko) je rozkládací gauč pouze pro 1 dospělou osobu nebo dvě malé
děti = v žádném případě nelze 6 dospělých osob !!!!  Složení apartmánů - viz ceník. Ubytování je v několika řadách. První tři řady
se jde po schodech, třetí a čtvrtá řada je spojena eskalátory.  Pláže jsou pěkné, kamenné a štěrkovité, vydlážděné, vzdálené 50-
200m. Část pláže pro děti s pozvolným vstupem do moře, je uměle vytvořená štěrkopískem. Hostům je k dispozici centrální
klimatizovaná hotelová restaurace, bar, kavárna, veliká taneční terasa. V komplexu Belvedere je venkovní bazén pro dospělé i děti
se sladkou vodou. U bazénu jsou lehátka a slunečníky zdarma. Animace pro dospělé a děti denně kromě soboty. Pro děti ve věku
4-11 let je tu mini club s animací, večerní program pro děti: mini disco, mini kabaret, talent show. Pro děti je tu menší dětské
hřiště. Pro dospělé v rámci animace: aerobik, aquaerobik, zumba, různé sportovní turnaje. Večery s živou hudbou, různá
vystoupení, show zajišťuje terasa Belvedere. Půjčovna jízdních kol, vodní sporty. Sportovní centrum je v blízkosti (10 min. pěší
chůze) „Porto Sole“ - viz. hotel Pineta.

různá vystoupení, show zajišťuje terasa Belvedere. Půjčovna jízdních kol, nordic walking, vodní sporty. V blízkosti je sportovní centrum
„Porto Sole“, kde jsou tenisové dvorce, minigolf, stolní tenis, petanque a hřiště pro míčové hry. Pláže jsou kamenné, vydlážděné, skalnaté,
vzdálené 100 m od objektu. Část pláže je upravena pro děti, s pozvolným vstupem do moře (navezen štěrkopísek).

HOTEL PINETA - VRSAR
Termín                                                 27.5.-10.6.     10.6.-1.7.         1.7.-8.7.           8.7.-2.9.       23.9.-30.9.

                                                                16.9.-23.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.                                       
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Premium, BM (A21 M)                                  12000           14500             15500             17500            10000

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 7 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os. a dítětem  X                              6000             7250               7750               8750              5000

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            6000             7250               7750               8750              5000

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)             ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2+1 Premium BM, 
1/2 Premium BM, 1/1 Premium BM, 1/2 Superior BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (snídaně v hotelu Pineta,
večeře v hotelu Pineta nebo v centrální restauraci komplexu Belvedere - asi 60-100m od
hotelu), úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování, použití
venkovního bazénu ve středisku Belvedere (27.5.-23.9.)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - druhé dítě do 7 let je na přistýlce a má stejnou cenu
XX - tento pokoj může být obsazen pouze dvěma dospělými (plně platícími) osobami
Y- cena při obsazení 1/2 pokoje pouze jednou osobou (single use)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvířata - nejsou povolena

Centrální restaurace pro hotely Pineta a pavilony Belvedere

Společný bazén pro hotely Pineta a pavilony Belvedere
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% (EBD1) !!!
!!! SLEVA NEPLATÍ PRO TERMÍNY 1.7.-26.8.!!!

APARTMÁNY BELVEDERE - VRSAR

PAVILONY PETALON**** - VRSAR

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20% (EBD1) !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% (EBD2) !!!

Komplex Petalon se nachází v bezprostřední blízkosti města Vrsar, do kterého přijdete procházkou kolem moře asi za deset minut.
Řeč je o zeleném poloostrově, který se opírá o Koversadu a omývá ho čisté moře. Je to komplex s řadou pavilonů a apartmánů.
Apartmány najdete na našich webových stránkách. Pokoje v pavilonech mají balkon nebo terasu, SAT/TV, telefon, vysoušeč vlasů,
trezor, klimatizaci, lednici. Pokoje jsou dvoulůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky a rodinné 1/2+1/2 (dvě dvoulůžkové
ložnice, každá ložnice má své sociální zařízení, svůj vchod, balkon a jsou propojeny vnitřními dveřmi). Pláže jsou pěkné, upravené,
kamenné s plochami na slunění, vzdálené 50-200m. Hostům je k dispozici klimatizovaná centrální restaurace, aperitiv bar
s kavárnou, pizzerie Portun, pub, obchody, fitness centrum. Je zde venkovní bazén a bazén pro děti se sladkou vodou. Lehátka
u bazénu i na pláži jsou za poplatek. U bazénu je velká taneční terasa, bar.  Animace pro dospělé a děti denně kromě soboty. Pro
děti ve věku 4-11 let je tu Mini club s animací, večerní program pro děti, dětské hřiště. Pro starší děti je Teen club. Pro dospělé
v rámci animace: zumba, aquaerobik, aerobik, sportovní turnaje a další. Večery s živou hudbou, různá vystoupení, show zajišťuje
terasa u bazénu. V objektu je sportovní centrum „Porto Sole“ s 10 tenisovými dvorci, stolním tenisem, minigolfem, víceúčelovým
hřištěm. Vodní sporty (na pláži), potápěčské centrum, půjčovna jízdních kol a další. WI-FI je zdarma ve společných prostorách.

PAVILONY BELVEDERE - VRSAR
Termín                                               27.5.-10.6.    10.6.-1.7.      1.7.-8.7.     8.7.-22.7.   22.7.-19.8.   9.9.-16.9.  16.9.-30.9.

                                                                                   2.9.-.9.9     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.                                                
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Superior, balkon (B21)                               12750         15500         16750         18750         19500         10500         7500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA
dítě do 12 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os. a dítětem  X                           6380           7750           8380          9380           9750           5250          3750

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.         6380           7750           8380          9380           9750           5250          3750

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)           ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Premium, BMS, 1/2+1 Superior B, 
1/2 Superior B, 1/1 Superior B

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, úklid pokoje, výměna ručníků,
závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné, používání vnitřního bazénu v hotelu Pineta (v termínech od
9.9.2017) 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - druhé dítě do 12 let je na přistýlce a má stejnou cenu
Y- cena při obsazení 1/2 pokoje pouze jednou osobou (single use)
domácí zvířata - nejsou povolena

APARTMÁNY BELVEDERE - VRSAR
Termín                                               27.5.-10.6.    10.6.-1.7.      1.7.-8.7.     8.7.-22.7.   22.7.-19.8.   9.9.-16.9.  16.9.-30.9.

                                                                                   2.9.-.9.9     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.                                                

Studio pro 3 osoby STD3                            19500         24500         26500        31500         33500         14750         9750

1/3 (1/2+1) APT N31+                              21250         26250         28500        33750         36250         16000        10500

1/3 (1/2+1) APT N31+ B  (1. řada)           23500         29500         32000        37750         40500         17750        11750

1/4 (1/2+2) APT N41                                25500         31500         34500        40750         43500         19250        12750

1/5-6 (2/2+1-2) APT N52+  X                   33500         41500         45250        53500         57250         25250        16500

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)           ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

příplatek polopenze - dosp. osoba   Y         4000           4000           4000          4000           4000           4000          4000

příplatek polopenze - dítě do 12 let  Y        2000           2000           2000          2000           2000           2000          2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, výměna lůžkovin a ručníků každý čtvrtý den, klimatizace, závěrečný úklid, pobytová
taxa, parkování (nehlídané)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze připlatit)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA  
X - přistýlka je rozkládací gauč v denní místnosti vhodný pro 1 dospělou osobu nebo 2 malé děti,
v žádném případě nelze 6 dospělých osob !!
Y - stravování je formou švédských stolů a je možné pouze pro všechny osoby v apartmánu
domácí zvířata - nejsou povolena



w w w. c h o r v a t s k o e x c l u s i v e . c z50

NUDISTICKÉ CENTRUM KOVERSADA PAVILONY** A APARTMÁNY (BLEŠIČKA)**** - VRSAR

Nudistické centrum Koversada s 5 km pláží je jedním z nejznámějších takovýchto středisek v Evropě. V náručí nedotčené přírody
a čistého moře zde našli nudisté z celého světa své ideální místo, kde strávit léto. V roce 1972 se zde uskutečnil 13. světový
kongres nudistů, od té doby je toto nudistické centrum definitivně zařazeno mezi světovou nudistickou nabídku. Dříve jméno
Koversada nosil jenom jeden ostrůvek, dnes je Koversada prostor s miliony čtverečních metrů trávníků se středozemním
rostlinstvem a s padesáti tisíci čtverečními metry pláží. Kempovat můžete na samotě nad Limským zálivem, s vlastním připojením
vody a kanalizace, na ostrůvku Koversada, na který se dostanete přes most, ale kam nemůže automobil, ale i na pasekách, kde
jste obklopeni lidmi, kteří si přejí léto prožít stejným způsobem. Hosté se mohou ubytovat i ve zdejších pokojích a apartmánech.
Naproti ostrůvku jsou pokoje s polopenzí a o něco skromnější jsou ty s pohledem na Limský záliv. 
Pokoje mají sociální zařízení, lednici, vysoušeč vlasů, balkon nebo terasu. 
Apartmány mají vždy vybavenou kuchyň včetně kávovaru, denní místnost, ložnici(e), balkon nebo terasu, klimatizaci, SAT/TV, TEL,
trezor, sociální zařízení, vysoušeč vlasů, bezplatné WI-FI připojení na internet, detektor kouře. Hostům s polopenzí je k dispozici kli-
matizovaná restaurace „Amfora“, kde lze zajistit i diabetickou, vegetariánskou atp. stravu, dále několik restaurací, pizzerií, snack
barů, dvě samoobsluhy, stánek se suvenýry a tiskem, kadeřnický salón, ambulance, směnárna, taneční terasa. Animace pro
dospělé a děti denně kromě soboty. Pro děti ve věku 4-11 let je tu mini club s animací, večerní dětský program, tvůrčí dílny. Pro
dospělé v rámci animace: zumba, aquaerobik, aerobik, sportovní turnaje. Večery s živou hudbou, různá vystoupení, show zajišťuje
terasa. Kemp má několik sociálních zařízení se sprchami, teplou vodou, s možností připojení elektřiny a vody. Je zde několik
dětských hřišť. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, půjčovna
jízdních kol, nabídka vodních sportů a zábavy, petanque, nordic walking, pronájem kol, šlapadel, kánoí. Pláže jsou kamenité
s betonovými platy na slunění, místy se sprchami, možnost pronájmu lehátek a slunečníků. Jeden díl pláže naproti ostrůvku je
nasypán pískem a přizpůsoben dětem. Psi jsou zde vítáni, mají vyhraženu svou část pláže.

PAVILONY PETALON - VRSAR
Termín                                               27.5.-10.6.    10.6.-1.7.      1.7.-8.7.     8.7.-22.7.   22.7.-19.8.   9.9.-16.9.  16.9.-30.9.

                                                                                   2.9.-.9.9     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.                                                
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Standard, B/T (C2)                                    12250         14250         15000         17250         18000         10250         7750

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       7350           8550           9000         10350         10800          6150          4650
dospělá osoba v 1/1 pokoji - 
Standard, B/T (C2) XX                                17750         20750         22500        25750         27000         14500        10500

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)           ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Superior B/T, 1/2 Standard B/T, 
1/4 Family B

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, úklid pokoje, výměna ručníků,
závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - druhé dítě do 12 let je na přistýlce a platí stejnou cenu
XX- cena při obsazení 1/2 pokoje pouze jednou osobou (single use)
Y - rodinný pokoj pro min. 2 dosp. os. a max. 2 děti do 12 let, jedná se o dva pokoje spojené vnitřními
dveřmi
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvíře - možné pouze při minimálně týdenním pobytu a pouze v pokojích typu C2 - minimum 70
EUR (při pobytu 7 dní), každý další den 10 EUR - platí se na místě v recepci
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY
UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % (EBD1) !!!

PLATÍ POUZE PRO APARTMÁNY

NATURIST RESORT KOVERSADA - PAVILONY - VRSAR
Termín                                                 27.5.-10.6.     10.6.-1.7.         1.7.-8.7.          8.7.-19.8.       9.9.-23.9.

                                                                  2.9.-.9.9       26.8.-2.9.       19.8.-26.8.                                     
dospělá os. v 1/2 pokoji - Standard, 
balkon nebo terasa, lednice (C2)                   9500            10000             10500             11500             4500

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        5700             6000               6300               6900              2700

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)             ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2+1 Standard, 1/2 Standard,
1/1 Standard

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
domácí zvíře - možné pouze při minimálně týdenním pobytu - minimum 70 EUR (při pobytu
7 dní), každý další den 10 EUR - platí se na místě
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
X - druhé dítě do 7 let je na přistýlce a platí stejnou cenu

APARTMÁNY NATURIST RESORT KOVERSADA 
(BLEŠIČKA)  - VRSAR
Termín                                                 27.5.-10.6.     10.6.-1.7.         1.7.-8.7.          8.7.-19.8.       9.9.-23.9.

                                                                  2.9.-.9.9       26.8.-2.9.       19.8.-26.8.                                     

1/3 (1/2+1) APT N31                                  18000           22500             25250             28000            11500

1/4 (1/2+2) APT N41                                  19000           23500             26500             29500            12250

1/4 (1/2+2) APT N41 B - samostatná vila        21500           26750             30000             33500            13750

1/6 (2/2+2) APT N62                                  23250           28750             32500             36000            15000

příplatek polopenze - dospělá os.  X              4000             4000               4000               4000              4000

příplatek polopenze - dítě do 7 let  X             2000             2000               2000               2000              2000

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)             ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, výměna lůžkovin a ručníků každý čtvrtý den, klimatizace,
závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování (nehlídané), WI-FI připojení k internetu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze dokoupit)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvíře - možné pouze při minimálně týdenním pobytu - minimum 70 EUR (při pobytu
7 dní), každý další den 10 EUR - platí se na místě v recepci
X - stravování je formou švédských stolů v restauraci Amfora a musí být objednáno pro
všechny osoby v apartmánu
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VRSAR

V istrijském městečku Vrsar nabízíme velmi vkusně zařízené apartmány v mediteránském a přímořském stylu. Nabízené
apartmány v soukromí se nacházejí v okolí romantického centra města v klidných uličkách cca 300 – 350 m od centra města
a prvních pláží. Apartmány mají velikost od 30 do 50 m2 a jsou kompletně vybaveny. Základní výbavou kuchyně je lednice,
mrazák, elektrický sporák, kávovar, některé mají i mikrovlnou troubu. Ne všechny apartmány mají balkon. Klimatizace, internet či
přípojka wireless jsou služby na vyžádání a za poplatek. Všechny APT pak mají SAT/TV. V některých apartmánech je zákaz
kouření. Parkování zajištěno za poplatek. Domácí mazlíčci na vyžádání rovněž za poplatek. Atmosféra místa i velmi pěkné
ubytování Vám jistě zajistí relaxační dovolenou. Apartmány ve Vrsaru jsou velmi žádané pro možnost rozmanité činnosti, blízkost
města, kultury, výletů, koupání.

ROVINJ
Se svou typickou středomořskou starou architekturou, úzkými uličkami, tajemnými průchody a schodišti je Rovinj jedním z klenotů
Istrie. Rovinj je pro mnohé domorodce, ale i návštěvníky nejkrásnějším a nejromantičtějším městem na pobřeží Jadranu. Jeho silueta
je terčem mnohých fotografů a jeho lesnaté pobřeží a blízké ostrovy jsou cílem tisíce turistů. Rovinj je rybářské město, ale také
umělců. Je zde stálá výtvarná výstava Grisis. Rovinj je také známá jako místo, kde se pořádají závody plachetnic Match Race. Již
za doby Rakousko-Uherska byla Rovinj lázeňským střediskem, dnes je zde např. moderní ortopedická nemocnice. Početné jsou
také městské vzácnosti, od zvonice sv. Eufemie - ochránkyně města, kaple sv. Trojice ze 13. stol. až po moderní mořské akvárium.
Nedaleko Rovinje je přírodní a rybí rezervace a zároveň Limski záliv, který připomíná norské fjordy.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VRSAR
Termín                                                     20.5.-3.6.            3.6.-24.6.           24.6.-15.7.           15.7.-19.8.

                                                                    9.9.-30.9.                                       19.8.-9.9.                    

1/2 APT (A2)                                                    7750                   9000                  10750                  14750

1/2+1 APT (A3)   X                                           9500                  10750                 12500                  16500

1/2+2 APT (A4)  X                                           11250                 12500                 14250                  18250

1/4(2/2) APT (B4)                                           9500                  11500                 13500                  19250

1/4(2/2)+1 APT (B5)  X                                  11250                 13250                 15250                  21000

1/4(2/2)+2 APT (B5)  X                                  13000                 15000                 17000                  22750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 3 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
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RESORT VILLAS RUBIN - APARTMÁNY*** - ROVINJ

Nachází se asi 3 km (40-60 min. chůze) od centra města Rovinj. Turistické středisko je obklopeno zelení, květy a mořem. 
APARTMÁNY:
Všechny apartmány mají sociální zařízení, kompletně vybavený kuchyňský kout (plynová ploténka, lednička), ložnici(e) – kromě
studií, denní místnost, SAT/TV, TEL, klimatizaci, trezor, vysoušeč vlasů, terasu s nábytkem (stůl, židle, slunečník), WI-FI připojení
k internetu.
Studia pro 3 osoby jsou přízemní řadové bungalovy a apartmány pro 4-5 osob jsou samostatné vilky (buď sólo nebo dvojvilky).
Studio pro 3 osoby (STD 3) – dvoulůžko, přistýlka, velikost cca 30 m2

1/2+1-2 APT (N41) – ložnice se 2 lůžky, obývací místnost s gaučem (190x160 cm, gauč je vhodný pro 1 dospělou osobu nebo
2 menší děti), velikost cca 33 m2

1/5 (2/2+1-2) APT (N52) – 2 ložnice se 2 lůžky, obývací místnost s gaučem (190x160 cm, gauč je vhodný pro 1 dosp. osobu nebo
2 menší děti), velikost cca 38 m2

Hostům je ve středisku k dispozici centrální klimatizovaná restaurace, 2 restaurace á la carte, aperitiv bar, taneční terasa,
pizzerie, snack bary, taverna, pivnice, cukrárna, TV sál, směnárna, kadeřnický salón, supermarket, stánek s novinami, telefonní
bankomaty, ambulance. Pro děti je tu dětské hřiště (uvnitř komplexu). Animace pro dospělé a děti denně kromě soboty. Pro děti
ve věku 4-11 let je tu mini club s animací. Pro dospělé v rámci animace: ranní gymnastika, aquaerobik, aerobik, túry na kolech,
stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, škola tance, míčové hry, škola chorvatského jazyka a další. Komplex zajišťuje večery s živou
hudbou, různá vystoupení, show. Je zde venkovní bazén se sladkou vodou, jeden dětský také se sladkou vodou, s tobogánem
(přímo u pláže, tobogán za poplatek). Pláže jsou přírodní kamenité, oblázkové s upravenými plochami na slunění, betonové,
vzdálené cca 100-300 m. K dispozici jsou lehátka a slunečníky za poplatek. K dispozici je kulečník, videohry, stolní fotbal. Ke
sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce se školou tenisu, minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, střelnice,
kuželky, půjčovna jízdních kol, potápěčská základna, vodní sporty a další. WI-FI je k dispozici bezplatně ve společných prostorách.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % (EBD1) !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % (EBD2) !!!

PLATÍ PRO OBĚ KAPACITY

VILLAS RUBIN - APARTMÁNY VILLAS RUBIN (renovované) - ROVINJ
Termín                                               27.5.-10.6.  10.6.-24.6.   24.6.-1.7.    1.7.-22.7.   22.7.-19.8.   9.9.-16.9.   16.9.-23.9.

                                                                                   2.9.-.9.9     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.                                                 

Studio pro 3 osoby  TYP STD3                    17750         22500         24500        27500         30000         14000          9000

1/3-4 (1/2+1-2) APT TYP N41   Y              20500         26250         28500        32000         34750         16250         10500

1/5-6 (2/2+1-2) APT TYP N52    Y             23750         30250         32500        36750         40000         18500         12000

příplatek polopenze - dosp. osoba - X         4000           4000           4000          4000           4000           4000           4000

příplatek polopenze - dítě do 10 let  - X        2000           2000           2000          2000           2000           2000           2000

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)          ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, výměna lůžkovin a ručníků každý pátý
den, závěrečný úklid,pobytová taxa, parkování (nehlídané)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze dokoupit)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA  
Y - přistýlka je rozkládací gauč o rozměru 190x160 cm - vhodný pro 1 dospělou
osobu nebo 2 děti
domácí zvíře - možné pouze při minimálně týdenním pobytu - minimum 70 EUR (při
pobytu 7 dní), každý další den 10 EUR - platí se na místě v recepci
X - stravování je formou švédských stolů a je možné pouze pro všechny osoby
v apartmánu
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FAMILY HOTEL AMARIN - ROVINJ

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 25 % (EBD1) !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % (EBD2) !!!

Tento nově postavený moderní rodinný hotel se nachází na zeleném poloostrově, jen několik minut jízdy od centra Rovinje. Hotel
má celkem 208 pokojů ve 4 poschodích, z nichž většina jsou pokoje rodinné a to až pro 7-8 osob.  Hotel má 3 výtahy. Všechny
pokoje jsou nekuřácké, mají klimatizaci,  SAT/TV, telefon, minibar, trezor, vysoušeč vlasů, topení, připojení k internetu, balkon
s pohledem na moře a na historické jádro Rovinje.  Popis rodinných pokojů – viz ceníková tabulka.  Klientům je k dispozici
klimatizovaná restaurace, pizzerie, snack bar Barbara, aperitiv bar, snack bar u bazénu, dále kadeřnický salón, kinosál,
směnárna, prodejna tisku, wellness&spa zóna - sauny, výřivky, relaxační zóna, komplex vnitřních bazénů s hydromasážními efekty
- včetně dětského bazénu a brouzdaliště. Dále se zde nachází komplex 3 venkovních bazénů se sladkou vodou, z čehož dva jsou
pro děti. Pláže jsou oblázkové, kamenité, betonové, nově upravené, vzdálené 50 m od hotelu. Lehátka a slunečníky a ročníky
u bazénu i na pláži jsou v ceně. Ke sportovnímu vyžití slouží posilovna, multifunkční hřiště na míčové hry, hřiště na plážový
volejbal, stolní tenis. V blízkosti je pak možno využít půjčovnu jízdních kol, vodní sporty, tenisové kurty. Hotel zajišťuje animaci pro
děti různých věkových skupin od 1 roku až do 16 let pod názvem TESLA-Club. Program pro děti je rozdělen do 5 věkových
kategorií: 1-3 roky, 4-6 let, 7-9 let, 10-13 let a 14-16 let – vždy se specifickým zaměřením na danou věkovou kategorii. Pro děti je
zde dětské hřiště, dětská tělocvična, herna s videohrami, stolním fotbalem a různými hrami. Hotel zajišťuje bezplatnou kyvadlovou
dopravu do centra města a zpět. WI-FI připojení k internetu je také zdarma.

NOVINKA
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Turistické středisko Amarin se nachází cca 4km severně od Rovinje. Začátkem roku 2013 došlo k renovaci celého komplexu
a přešel na 4*. Je zde nový a větší venkovní bazén a nová moderní restaurace.
STUDIO pro 2-3 osoby STD2, STD3 - denní místnost s francouzskou postelí, rozkládacím křeslem (u studií pro 3 osoby), vybavený
kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, kávovar,  lednice), sociální zařízení, vysoušeč vlasů, klimatizace, SAT/TV, TEL, trezor, terasa,
WI-FI internet (omezený přístup). Studia nabízíme také s polopenzí.
APARTMÁNY: Všechny apartmány mají sociální zařízení, mikrovlnnou troubu, kávovar, vařič, lednici, vysoušeč vlasů, klimatizaci,
SAT/TV, TEL, trezor, terasu, WI-FI internet (omezený přístup).
1/4 (1/2+2) APT (N41) - ložnice se 2 lůžky, denní místnost s kuchyní a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (i dospělé osoby), veli-
kost30-36 m2 
1/3-4 (1/2+1-2) APT (N31+) - ložnice se 2 lůžky, denní místnost s kuchyní (tento apartmán má navíc troubu a myčku na nádobí)
a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu nebo 2 menší děti, celková velikost apartmánu včetně terasy 54-57 m2
1/5-6 (2/2+1-2) APT (N52+) – dvoupodlažní apartmán, 2 ložnice se 2 lůžky (z toho jedna ložnice a jedna koupelna v patře),
obývací místnost s gaučem (vhodný pro 1 dosp. osobu nebo 2 menší děti), tento apartmán má o jednu toaletu navíc, dále má
navíc troubu, myčku na nádobí, lodžii se zahrádkou, celková velikost apartmánu 95 m2.
Pláže jsou upravené betonové, kamenné, přírodní i částečně písečné. Je z nich překrásný výhled na Rovinj. Vzdálenost od objektu
cca 100-300 m. Lehátka a slunečníky za poplatek. Na pláži jsou venkovní bazény pro dospělé a pro děti s mořskou vodou, dále
je zde bar a snack-gril. Hosté mají k dispozici centrální restauraci, terasu s nabídkou menu á la carte, terasu u bazénu s pizzerií
(večer zde hraje živá hudba), kafé bar, masážní salón a další. Pro děti i dospělé je zajištěna celodenní a večerní animace (kromě
soboty). Pro děti ve věku 4-11 let je tu mini club s animací, večerní program pro děti: mini disco, mini kabaret, talent show a další.
Dále je zde dětské hřiště, trampolíny, prostor s videohrami. Pro děti 12-18 let teen club s animací. Pro dospělé v rámci animace:
zumba, aquaerobik, aerobik, túry na kolech, vodní pólo, minigolf, stolní tenis, různé turnaje, škola chorvatského jazyka a další.
Komplex zajišťuje večery s živou hudbou, různá vystoupení, show, diskotéku pro mládež. Ke sportovnímu vyžití jsou zde tenisové
dvorce, škola tenisu, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, půjčovna sportovních potřeb, půjčovna jízdních
kol, skútrů, vodní sporty a další. Autobus do města jede každou hodinu, možnost přepravy do Rovinje je rovněž taxi člunem
z vlastního přístavu. Pro klienty s vlastní dopravou je v oploceném areálu řada parkovišť.

RESORT AMARIN – STUDIA A APARTMÁNY**** – ROVINJ

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20% (EBD1) !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% (EBD2) !!!

PLATÍ PRO OBĚ KAPACITY

FAMILY HOTEL AMARIN - ROVINJ
Termín                                                 27.5.-10.6.     10.6.-1.7.         1.7.-8.7.           8.7.-2.9.       23.9.-30.9.

                                                                16.9.-23.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.                                       
dospělá osoba v 1/2 pokoji -
Standard, BM  (A21)                                   23500           27750             31500             35750            15500
dítě do 14 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3. lůžko)                            ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dospělá osoba v 1/2+2 pokoji - 
Premium, BM (F4)   X                                   25750           30500             35000             39500            25750
dítě do 14 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3., 4. lůžko)                       ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dosp. os. v (1/2+2)+(1/2+1) pokoji - 
Premium Family, BM (A21 + F4)  XX              22750           27000             30500             34500            15250
dítě do 14 let - přistýlka 
se 4 dosp. os. (5.,6.,7. lůžko)                    ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dětská postýlka (pro dítě do 2 let) - 
na vyžádání                                               ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl (včetně show cooking, dále
eko koutek, koutek se zdravou stravou pro děti), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků,
výměna povlečení každé 3 dny, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování (nehlídané); WI-FI;
lehátka, slunečníky a ručníky u bazénu i na pláži, vstup do saun,  kyvadlová doprava od
hotelu do centra města a zpět
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k obědu
a večeři
X - rodinný pokoj pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let, v jedné místnosti jsou 2 řádná lůžka
(110x210 cm) a 2 přistýlky (80x190 cm)
XX - rodinný pokoj až po 7 osob, má 2 balkony a 2 koupelny, jedná se o vnitřními dveřmi
propojené pokoje 1/2+1 standard a 1/2+2 Premium,  může být obsazen minimálně
4 dospělými osobami a maximálně 3 dětmi  do 14 let
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvíře (na vyžádání) - 20 EUR/den - platí se na místě v recepci
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Nachází se na překrásném malém ostrůvku přímo naproti Rovinji (10 minut lodí) obklopen mediteránským parkem z 19. století.
Hotel má 110 pokojů v rustikální stylu.  Všechny pokoje mají sociální zařízení, vysoušeč vlasů, SAT/TV, balkon nebo terasu,
telefon, trezor, minibar na vyžádání, klimatizaci, WI–FI. Hlavní budova hotelu má výtah. Pokoje standard jsou dvoulůžkové
s manželským lůžkem a nacházejí se v hlavní budově. V depandanci jsou rodinné pokoje a pokoje suite. Rodinné pokoje mají
jeden vchod, ale dva oddělené pokoje, z čehož dětský pokoj má palandovou postel. Pokoj suite je o velikosti 40-50 m2, má
manželské lůžko a obytnou část s gaučem. Hotelová restaurace má interier ve stylu rakousko-uherského paláce se dřevěnými
stropními trámy. Má velkou terasu propojenou s venkovním bazénem. Na pláži se nachází Bistro Plaža a na ostrově jsou další
3 bary – Lobby, Pool i Mandrač cocktail bar. Pláže jsou na východní straně ostrova, vzdáleny od hotelu 50 – 100 m, většinou
oblázkové. Hotel má 3 venkovní bazény s mořskou vodou – velký s hydromasáží, střední a dětský. Pro sport a rekreaci mají hosté
mají k dispozici : antukový tenisový kurt, hřiště na plážový volejbal, stolní tenis, střelnici, minigolf, dětské hřiště a vodní sporty. 
Zábava a večerní programy : miniklub pro děti od 4 do 12 let a to 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne každý den kromě
soboty, mini disco, animace pro děti i dospělé – talent show , aerobic, aqua aerobic, zumba, pilates, joga, živá hudba na terase.
Protože se hotel nachází na ostrově, má hotelová společnost v přístavu v Rovinji informační kancelář, kde je organizován i parking
automobilů pro hotelové hosty a převoz na ostrov. Lodní přeprava na ostrov je každou hodinu od 5.30 do 00:30 hodin.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % (EBD1) !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % (EBD2) !!!

ISLAND HOTEL KATARINA*** - OSTROV SV. KATARINA (ROVINJ)

RESORT AMARIN - APARTMÁNY AMARIN  - ROVINJ
Termín                                               27.5.-10.6.    10.6.-1.7.      1.7.-8.7.     8.7.-22.7.   22.7.-19.8.   9.9.-16.9.  16.9.-30.9.

                                                                                   2.9.-.9.9     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.                                                

Studio pro 2 osoby (STD2)                         16750         21000         22500        25250         27000         12750         8500

Studio pro 3 osoby (STD3)                         19750         24750         26500        29500         31750         15000        10250

1/4 (1/2+2) APT N41                                24500         30500         32500        36500         39250         18500        12500

1/3-4 (1/2+1-2) APT N31+       X               28500         35750         38250        43000         46000         21750        14500
1/5-6 (2/2+1-2) APT N52+ 
(dvoupodlažní)      X                                   36000         45250         48250        54250         58000         27500        18500

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)           ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, výměna lůžkovin a ručníků každý čtvrtý den, klimatizace, závěrečný úklid, pobytová
taxa, parkování (nehlídané)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování 
X - přistýlka je rozkládací gauč - vhodný pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvíře - možné pouze při minimálně týdenním pobytu - minimum 70 EUR (při pobytu 7 dní), každý
další den 10 EUR - platí se na místě v recepci, domácí zvíře možné pouze v APT typu STD2, STD3 a N41)
Stravování ( snídaně a večeře formou švédských stolů) je možné objednat na místě, informace o ceně
v recepci.

RESORT AMARIN - STUDIA AMARIN S POLOPENZÍ - ROVINJ
Termín                                               27.5.-10.6.    10.6.-1.7.      1.7.-8.7.     8.7.-22.7.   22.7.-19.8.   9.9.-16.9.  16.9.-30.9.

                                                                                   2.9.-.9.9     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.                                                
dospělá osoba v 1/3 studiu - 
Superior, terasa (STD3)                              12250         14750         15500         17250         18250         10000         7750

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA
dítě do 12 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os. a dítětem  X                            6130           7380           7750          8630           9130           5000          3880

dospělá os. - přistýlka se 2 dosp. os.           6130           7380           7750          8630           9130           5000          3880

dětská postýlka (pro dítě do 2 let)           ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/3 studio Superior, 1/2 studio Standard,
1/1 studio Standard

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - druhé dítě do 12 let je na přistýlce a má stejnou cenu
XX - cena při obsazení 1/2 studia pouze 1 osobou (single use)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvíře - možné pouze při minimálně týdenním pobytu - minimum 70 EUR (při pobytu 7 dní), každý
další den 10 EUR - platí se na místě v recepci
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BARBARIGA
POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU

APARTMÁNY BARBARIGA**/*** - „NO NAME“ - BARBARIGA (VODNJAN)
Tento apartmánový komplex se nachází mezi Rovinjí a Pulou, přímo umoře. Na mapě Istrie najdete toto místo ve směru
Vodnjan, Fažana (přístav pro odjezd lodí na světoznámé ostrovy Brioni) - Barbariga (z Puly asi 10-15 min.).
Pláže jsou přírodní, neupravované, lemované lesem, který se rozprostírá kolem moře. Všechny objekty - přízemní i patrové -
jsou apartmánové byty, pronajímané k rekreaci. Dvouhvězdičkové apartmány mají starší nábytek a vybavení. Tříhvězdičkové
apartmány mají novější zařízení a nábytek, klimatizaci, televizor.
Popis apartmánů:
1/2 studio: místnost se 2 lůžky (oddělené postele nebo francouzské lůžko), kuch. linka, koupelna, balkon nebo terasa
1/3 studio: místnost se 3 lůžky, kuch. linka, koupelna, balkon nebo terasa
1/4 APT: 1 ložnice se 2 lůžky (oddělené postele nebo francouzské lůžko), obývací místnost s rozkládacím gaučem (nebo
2 lůžky), kuch. linka, koupelna, terasa nebo balkon
1/4+1 APT: 2 ložnice se 2 lůžky nebo 1 se 3 lůžky, obývací místnost s rozkládacím gaučem, kuch. linka, koupelna, balkon
nebo terasa.
1/4+2 APT: 2 ložnice se 2 lůžky nebo jedna čtyřlůžková ložnice, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuch.
linka, koupelna, balkon nebo terasa.
V tomto areálu najdete obchody, restaurace, tenisové dvorce. Parkoviště vždy před Vaším domem. Tento komplex má vše, co
potřebujete k Vaší rekreaci, je to místo pro odpočinek. Tato destinace je možná pouze na vlastní dopravu.

HOTEL KATARINA - OSTROV SV. KATARINA (ROVINJ)
Termín                                                 27.5.-10.6.     10.6.-1.7.         1.7.-8.7.           8.7.-2.9.       23.9.-30.9.

                                                                16.9.-23.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.                                       
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Standard B/T, hl. budova (C2)                     11760           14640             16320             18720            10080

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.      7060             8780               9790              11230             6050
dětská postýlka (pro dítě do 2 let) - 
na vyžádání                                               ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Standard, 1/1 Standard,
1/2 Suite, 1/4 Family suite

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování na parkovišti Valbruna - hlídané, převoz
lodí z Rovinje na ostrov a zpět (během celého pobytu)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - FAMILY SUITE má jednu dvoulůžkovou ložnici a pokoj pro děti s palandou, pokoje jsou
spojeny dveřmi, mají jeden vchod a jedno sociální zařízení
XX - pokoj suite pro 2 osoby má manželské lůžko a obytnou část s gaučem.
Y- cena při obsazení 1/2 pokoje pouze jednou osobou (single use)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvířata - nejsou povolena
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.5.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 %  !!! 

APARTMÁNY BARBARIGA**/**+  - BARBARIGA
Termín                                                    20.5.-24.6.          24.6.-15.7.           15.7.-5.8.             5.8.-26.8.

                                                                    9.9.-30.9.             2.9.-9.9.             26.8.-2.9.                    

APT TYP **                                                                                                                                              

1/2 studio                                                        4500                   5750                   7750                    9500

1/3  studio                                                       5750                   7250                   9000                   10750

1/4 (1/2+2)                                                    7250                   8250                  10250                  12250

1/4+1 (2/2+1 nebo 1/2+1/3)                        8250                  10000                 11750                  13750

1/4+2 (1/2+2 nebo 1/4+2)                           10000                 11500                 13250                  15250

APT TYP **+  (mají navíc televizor)                                                                                                          

1/2 studio                                                        5000                   6250                   8500                   10250

1/3  studio                                                       6250                   7750                   9750                   11500

1/4 (1/2+2)                                                    7750                   9000                  11250                  13250

1/4+1 (2/2+1 nebo 1/2+1/3)                        9250                  10750                 12750                  14750

1/4+2 (1/2+2 nebo 1/4+2)                           10750                 12250                 14250                  16250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, pobytová taxa, parkování (při pobytech na 7 a více nocí) -
pro 1 auto, v blízkosti apartmánu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, jednorázový přihlašovací
poplatek - 3,55 EUR/osoba - platí se na místě v recepci, vratná kauce 70 EUR za APT - platí
se na místě v recepci
POZOR! Povlečení není v ceně. Lze doobjednat na místě za cenu 7 EUR/osoba (povlečení =
komplet skládající se ze dvou prostěradel, polštáře a ručníku).
Klienti si sami uklízí apartmán nebo si mohou připlatit za úklid na místě (ceník k dispozici na
místě).
domácí zvíře - na předchozí vyžádání 7 EUR/den - platí se na místě v recepci

APARTMÁNY BARBARIGA***/***+  - BARBARIGA (VODNJAN)
Termín                                                    20.5.-24.6.          24.6.-15.7.           15.7.-5.8.             5.8.-26.8.

                                                                    9.9.-30.9.             2.9.-9.9.             26.8.-2.9.                    

APT TYP ***  KLIMATIZACE, TV                                                                                                                 

1/2 studio                                                        5750                   7250                   9500                   11250

1/3  studio                                                       7250                   8750                  11000                  12750

1/4 (1/2+2)                                                    8750                  10500                 12500                  14500

1/4+1 (2/2+1 nebo 1/2+1/3)                       10000                 11750                 14000                  16000

1/4+2 (1/2+2 nebo 1/4+2)                           11500                 13250                 15500                  17500
APT TYP ***+  KLIMATIZACE, 
rekonstruovaná koupelna, SAT/TV                                                                                                           

1/2 studio                                                        6250                   7750                  10250                  12000

1/3 studio                                                        7750                   9500                  11750                  13750

1/4 (1/2+2)                                                    9250                  11250                 13500                  15500

1/4+1 (2/2+1 nebo 1/2+1/3)                       10750                 12750                 15000                  16750

1/4+2 (1/2+2 nebo 1/4+2)                           12500                 14250                 16500                  18500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, pobytová taxa, parkování (při pobytech na 7 a více nocí) -
pro 1 auto, v blízkosti apartmánu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, jednorázový přihlašovací
poplatek - 3,55 EUR/osoba - platí se na místě v recepci, vratná kauce 70 EUR za APT - platí
se na místě v recepci
POZOR! Povlečení není v ceně. Lze doobjednat na místě za cenu 7 EUR/osoba (povlečení =
komplet skládající se ze dvou prostěradel, polštáře a ručníku). Klienti si sami uklízí apartmán
nebo si mohou připlatit za úklid na místě (ceník k dispozici na místě).
domácí zvíře - na předchozí vyžádání 7 EUR/den - platí se na místě v recepci
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RESORT  BI VILLAGE - APARTMÁNY, POKOJE - FAŽANA  (PULA)

Bi-Village resort se nachází na samém jihu Istrie naproti národnímu parku Brijuni, asi 1 km od městečka Fažana  a 7 km od
města Pula. Resort Bi Village je obklopen borovými lesy, středomořskou vegetací a oblázkovou pláží, která je asi 1 km
dlouhá. Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálená asi 50 -250 m od ubytování. Na pláži jsou lehátka
a slunečníky (za poplatek), možnost zapůjčení surfů, loděk, šlapadel. V resortu Bi Village se nachází tři restaurace
s mezinárodní i tradiční kuchyní, sendvič bar, supermarket, pizzerie, bar, směnárna, v recepci WI-FI zóna (za poplatek), tři
venkovní bazény se sladkou vodou, dětský bazén, hřiště pro míčové hry, stolní tenis, tenisové kurty, škola potápění, škola
windsurfingu, půjčovna kol, vodní sporty. Pro děti jsou zde připravované bohaté animace, které nabízí sportovní hry, mini-
klub, junior-klub, večerní akce, diskotéka další.  
Nabízíme zde ubytování v moderních apartmánech typu:
1/2 APT M30 - 26 m2,- ložnice se 2 lůžky, vybavený kuchyňský kout, koupelna, balkon, parkovací místo  
1/4 APT M60 -51 m2, - 2 ložnice se 2 lůžky, vybavený kuchyňský kout, koupelna, terasa, parkovací místo.
1/6 APT M90 -62 m2 -  2 ložnice se 2 lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem až  pro 2 osoby, vybavený kuchyňský kout,
2 koupelny, terasa, parkovací místo.
1/8 APT M95 - 77 m2, 3 ložnice se 2 lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem až  pro 2 osoby, vybavený kuchyňský kout,
2 koupelny, terasa, parkovací místo. Nabízíme zde ubytování v moderních dvoulůžkových pokojích:
1/2 POKOJ -  dvoulůžkové pokoje mají koupelnu, SAT/TV, minibar, terasu s pohledem na moře. Celkem 15 dvoulůžkových
pokojů se nachází v bungalovech, které jsou vzdálené pouhých 20 m od moře. Apartmány i pokoje jsou vybaveny klimatizací
(za příplatek na místě) Nabízíme zde také ubytování v mobilních chatách s klimatitzací (za příplatek na místě), ceny a popis
v části katalogu určené MH.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016  SLEVA 5 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

RESORT  BI VILLAGE - APARTMÁNY, POKOJE - 
FAŽANA  (PULA)
Termín                                               13.5.- 3.6.  3.6.- 15.7.   15.7.- 5.8.   5.8.- 19.8.   19.8.- 9.9.  9.9.- 30.9.

APARTMÁNY                                                                                                                                                   

1/2 APT M30                                             13400        15200         24000         24400         22800          8000

1/4 (2/2) APT M60                                   22800        23200         37600         38200         36000         12400
1/6 (2/2+2) APT M90  
při obsazení 4 osobami                              26000        27000         39600         40800         37800         14200
1/6 (2/2+2) APT M90 
při obsazení 5 osobami                              29000        30000         43800         45400         41800         16600
1/6 (2/2+2) APT M90 
při obsazení 6 osobami                              32000        33000         48000         50000         45800        19000
1/8 (3/2+2) APT M95 
při obsazení 6 osobami                              34000        34600         49600         50400         47200         18200
1/8 (3/2+2) APT M95 
při obsazení 7 osobami                              37000        37600         53800         55000         51200         20600
1/8 (3/2+2) APT M95 
při obsazení 8 osobami                              40000        40600         58000         59600         55200        23000

POKOJE                                                                                                                                                          

1/2 POKOJ (cena za celý pokoj)                 22200        23400         31600         32400         30200         13800

V CENĚ  APARTMÁNU JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, parkovací místo
V CENĚ  POKOJE JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x snídaně - švédský stůl, lůžkoviny, ručníky,
závěrečný úklid, parkovací místo
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (kromě pokojů), pobytová
taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), klimatizace cca 20 EUR /20 hodin
- platí se na místě v recepci, 
WI-FI připojení cca 8 EUR/den, 15 EUR/ 3 dny,  30 EUR/7 dní - platí se na místě v recepci
Domácí zvířata na vyžádání - platí se na místě v recepci

NOVINKA
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PULA
Pula je největší a nejstarší město Istrie s tisíciletou minulostí.
Ještě do dnešní doby se zachovaly budovy starých Římanů
– Vítězný oblouk Sergijavac, Augustův chrám a především
Koloseum, nádherně zachovalý amfiteátr z 1. století našeho
letopočtu. Pula je nejenom kulturní, hospodářské a dopravní
centrum (mezinárodní letiště, železnice, osobní i nákladní
přístav), ale i důležité turistické centrum. Na lesnatém po-
loostrově a ostrovech kolem města byla vybudována kvalitní
turistická střediska. Na slunečném a zeleném poloostrově
asi 3,5 km vzdáleném od středu města, je vystavěno
středisko Punta Verudela, či nedaleko Puly, asi 10 km zá-
padně podél pobřeží, na jedné z nejkrásnějších částí Istrie,
leží rybářská a turistická oblast Medulin. Medulin – spojení
od Puly je místní hromadnou dopravou – je více zaměřeno
na turisty, má štěrkopískové pláže a velmi pozvolný vstup
do vody. Pořádá se zde letní festival vážné hudby, je zde
disco, možnost výcviku jízdy na koni a sportovní centrum.
Podél západního pobřeží Istrie, poblíž Puly leží Brijuni,
jedno z nejkrásnějších souostroví Jadranu. Zde měla své
rezidence již římská šlechta. Svůj turistický význam Brijuni
získal jako mondénní letovisko v časech rakouského
císařství. V posledních desetiletích byly Brijunské ostrovy
známy jako místo pobytu četných světových politiků. Dnes
jsou národním parkem.

HOTEL BRIONI** - PULA

Hotel Brioni se nachází uprostřed borového háje, nedaleko střediska Verudela, cca 4 km od centra města Pula. Všechny společné
prostory jsou klimatizovány. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, některé z nich s možností přistýlky, která je na vyžádání.
Pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu, vysoušeč vlasů, balkon. Hosté mají k dispozici recepci, hotelovou restauraci, aperitiv bar,
TV místnost, internetový koutek, trezor na recepci, konferenční sál, terasu, vnitřní bazén a venkovní bazén s mořskou vodou.
Sauna a masáže v hotelu za poplatek. Hotel zajišťuje animace pro děti i dospělé, taneční večery s hudbou. Ke sportovnímu vyžití
slouží tenisové dvorce, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, dětské hřiště, nabídka vodních sportů,
půjčovna jízdních kol. Supermarket, bankomat, možnost sportovních aktivit cca 500 m od hotelu. Dětský bazén je ve středisku
Verudela. Pláže jsou přírodní kamenité, oblázkové, vzdálené cca 50 m od hotelu. Přístup na pláž je po schodech.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!  
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Horizont resort se nachází v lokalitě zvané Zlatne Stijene, cca
2 km od centra Puly. Apartmány pro 2-6 osob jsou umístěné
v patrových vilkách, které jsou obklopeny borovým hájem.
Apartmány mají ložnici(e), denní místnost s vybaveným ku-
chyňským koutem, SAT/TV, trezor, koupelnu, balkon nebo
terasu. 
Typy apartmánů
1/2 typ B: (19-25 m2), dvoulůžkové studio (vše v jedné míst-
nosti)
1/2+1 typ B: (25-30m2), dvoulůžková ložnice, denní místnost
s rozkládacím gaučem pro 1 osobu    
1/4 (1/2+2) APT typ B: (30-35 m2), dvoulůžková ložnice, denní
místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
1/4 (1/2+2) APT typ BX: (35-40 m2), dvoulůžková ložnice,
denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, klimatizace
(za příplatek)
1/5 (1/3+2) APT typ B: (36 m2), třílůžková ložnice, denní
místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
1/6 (2/2+2) APT typ B: (44-50 m2), 2 dvoulůžkové ložnice,
denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 koupelny
Klimatizace je možná za příplatek pouze apartmánů typu BX.  
V areálu se nachází recepce, restaurace, caffe bar, snack bar,
pizzerie, samoobsluha, diskotéka, terasa s taneční hudbou,
parkoviště. Hosté mají k dispozici WI-FI na recepci a u bazénu.
Venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén s mořskou

vodou je v přilehlém sousedním resortu Splendid.  Pro děti
jsou zde houpačky a prolézačky. Pláž je kamenitá a oblázková,
vzdálená asi 100 m.  V blízkosti cca 150 m je sportovní
centrum, kde jsou k dispozici tenisové dvorce, minigolf, stolní
tenis, vodní sporty a další. Tržnice je vzdálena cca 1 km, auto-
busová zastávka 100 m. Veřejný autobus jezdí na trase Horizont
resort - Pula cca  každých 20 minut.

APARTMÁNY HORIZONT RESORT** - PULA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!!  

HOTEL BRIONI - PULA
Termín                                                20.5.- 17.6.     17.6.- 1.7.        1.7.- 15.7.       15.7.- 26.8.      2.9.- 9.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI        16.9.- 30.9.    9.9.- 16.9.       26.8.- 2.9.                                     

                                                                                                                                                        SLEVA 10 %

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                   8880            10630             11630             13630            10550

dítě do 12 let -  přistýlka  s 2 dosp. os.  X          4440             5310               5810               6810              5280

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         6210             7440               8140               9540              7390

dosp. osoba - přistýlka s 2 dosp. os X            6660             7970               8720              10220             7910

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP, 1/1 BM, 1/1 BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeře místní točené
nápoje: (víno, pivo, ovocné šťávy, voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný
úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce)
X  Přistýlka je na vyžádání.
dětská postýlka ZDARMA (vyžádání),  domácí zvířata nejsou povolena
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
SLEVA 10% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10% !  Slevy se sčítají.
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APARTMÁNY HORIZONT RESORT - PULA
Termín                                              20.5.- 17.6.   17.6.- 1.7.    1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 26.8.  26.8.- 2.9.    2.9.- 9.9.   16.9.- 30.9.

                                                              9.9.- 16.9.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                    SLEVA 10 %  SLEVA 10 %          

1/2+1 APT, typ B                                        8250          12750         15500        16500         17750         14850         11480          6250

1/4 (1/2+2) APT, typ B                              9750          15750         19750         20750         21500         18680         14180          7000

1/4 (1/2+2) APT, typ B, MS                      11250         17250         21250        22250         23000         20180         15680          8500

1/4 (1/2+2) APT, typ BX                           11250         17500         21750         22750         24000         20480         15750          7500

1/4 (1/2+2) APT, typ BX, MS                     12750         19000         23250        24250         25500         21980         17250          9000

1/5 (1/3+2) APT, typ B                              9750          15750         19750         20750         21500         18680         14180          7000

1/5 (1/3+2) APT, typ B, MS                      11250         17250         21250        22250         23000         20180         15680          8500

1/6 (2/2+2) APT, typ B                             12250         18750         24000        25000         26500         22500         16880          8000

polopenze (švédský stůl) - dosp. osoba       3500           3500           4000          4000           4000           4000           3500           3500

polopenze (švédský stůl) - dítě 6-12 let      1750           1750           2000          2000           2000           2000           1750           1750

polopenze (švédský stůl) - dítě do 6 let   ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA

večeře (švédský stůl) - dospělá osoba         2000           2000           2000          2000           2000           2000           2000           2000

večeře (švédský stůl) - dítě 6-12 let            1000           1000           1000           1000           1000           1000           1000           1000

večeře (švédský stůl) - dítě do 6 let         ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA  

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním
vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna
ručníky, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová
taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka ZDARMA (na vyžádání)  - počet osob v APT nesmí
překročit uvedený možný počet (včetně dětské postýlky) !!
domácí zvíře max do 10 kg a pouze jedno v APT (na vyžádání) 10
EUR/den - platí se na místě v recepci
Pouze u apartmánů typ BX je možnost připlacení klimatizace  5 EUR/den
- platí se na místě v recepci.
SLEVA 10% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10% !  Slevy se
sčítají.  

TYP BX - REN. 
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APARTMÁNY A VILY VERUDELA BEACH  - PULA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ  !!!  

Apartmány a vily Verudela Beach se nacházejí ve známém středisku Punta Verudela, které je vzdáleno cca 2 km od centra města
Pula. Všechny apartmány a vily jsou moderně zrenovovány. Apartmány typ B se nacházejí v mírném svahu nad mořem, v borovém
lese, jsou uspořádány do řad, kde je 8-12 apartmánů v jednopatrových domcích. Všechny apartmány mají denní místnost
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a zařízeným kuchyňským koutem (včetně kávovaru a lednice), SAT/TV, telefon, trezor, ložnici
(ložnice), koupelnu, vysoušeč vlasů, balkon. Některé apartmány jsou situovány na mořskou stranu - viz ceník. Klimatizace je za
příplatek. 1/4 APT (30-40 m2) má dvoulůžkovu ložnici, 1/6 APT (44 m2) má dvě dvoulůžkové ložnice, 1/5 APT (38 m2) má
dvoulůžkovou ložnici s možností přistýlky. Vily typ V se nacházejí v mírném svahu nad mořem, jsou to samostatné vily, vkusně
zařízeny, mají denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a zařízeným kuchyňským koutem (včetně kávovaru, lednice,
mikrovlné trouby), LCD SAT/TV, telefon, trezor, ložnici (ložnice), dvě koupelny, vysoušeč vlasů,  terasu. Klimatizace je za příplatek.
1/6 V (70 m2) má dvě dvolůžkové ložnice, 1/8V (94 m2) má tři dvoulůžkové ložnice. Pláž je kamenitá, terasovitě upravená,
betonová plata na slunění, nedaleko oblázková pláž (zátoky) s upraveným přístupem do vody, vzdálená 200 m. Pro děti je tu
dětské hřiště. V areálu se nachází restaurace, bar, gril, pizzerie, samoobsluha, cukrárny, obchody, tržnice, umělecká galerie, TV-
místnost, směnárna, kadeřnický salón. Punta Verudela nabízí 3 venkovní bazény s mořskou vodou a tobogánem, dětský bazén.
Komplex zajišťuje animaci pro děti a dospělé. Nově je vybudovaná dětská herna, která se nachází v blízkosti bazénu. V blízkosti
cca 100 m je sportovní centrum, kde jsou k dispozici tenisové dvorce, minigolf, stolní tenis, střelnice, plážový volejbal, hřiště pro
míčové hry, vodní sporty a další. Možnost zapůjčení jízdních kol a automobilu. Wi-Fi zdarma na veřejných místech. Autobusová
zastávka je vzdálena 150 m. Veřejný autobus jezdí mezi centrem Pula a Verudela Resort každých 20 minut

APARTMÁNY A VILY VERUDELA BEACH  - PULA
Termín                                              20.5.- 17.6.   17.6.- 1.7.    1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 26.8.  26.8.- 2.9.    2.9.- 9.9.   16.9.- 30.9.

                                                              9.9.- 16.9.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                         SLEVA 10 %    SLEVA 10 %           

1/4 (1/2+2) APT, typ B                              12250         18750         23750        25000         27500         22500         16880          8750

1/4 (1/2+2) APT, typ B, MS                      14000         20500         25500        26750         29250         24250         18630         10500

1/5 (1/3+2) APT, typ B, MS                      14250         21750         26250        29250         31750         26330         19580          9000

1/6 (2/2+2) APT, typ B                             17000         24250         30000         31750         34250         28580         21830         11750

1/6 (2/2+2) APT, typ B,MS                       18750         26000         31750         33500         36000         30330         23580         13500

1/6 (2/2+2) V (vila), MS                           29500         40000         47500        48750         50000         43880         36000         19500

1/8 (3/2+2) V (vila)                                  32500         45000         52500        53750         55000         48380         40500         21250

polopenze (švédský stůl) - dosp. osoba       4000           4000           4500          4500           4500           4500           4000           4000

polopenze (švédský stůl) - dítě 6-12 let       2000           2000           2250          2250           2250           2250           2000           2000

polopenze (švédský stůl) - dítě do 6 let   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

večeře (švédský stůl) - dospělá osoba         3000           3000           3000          3000           3000           3000           3000           3000

večeře (švédský stůl) - dítě 6-12 let            1500           1500           1500           1500           1500           1500           1500           1500

večeře (švédský stůl) - dítě do 6 let         ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním
vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna
ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová
taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka ZDARMA (na vyžádání)  - počet osob v APT nesmí překročit
uvedený možný počet (včetně dětské postýlky) !!
domácí zvíře max. do 10 kg a pouze jedno v APT (na vyžádání) 12 EUR/den
- platí se na místě v recepci
U všech typů APT a V je možnost připlacení klimatizace  5 EUR/den - platí
se na místě v recepci.
SLEVA 10% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10% !  Slevy se
sčítají.  
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HOTEL CENTINERA*** - BANJOLE

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PJEŠČANA UVALA

5 km od centra Puly na jednom z mnohých poloostrovů je malá obec Banjole. V ní se nachází turistické středisko Centinera a v něm
stejnojmenný hotel. Hotel se skládá ze tří samostatných pavilonů. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové, některé s možností
přistýlky (přistýlka jen na předchozí vyžádání). Hotel má rovněž rodinné pokoje, které jsou na vyžádání, jedná se o pokoje s balkonem.
Všechny pokoje jsou moderně vybaveny, mají SAT/TV, klimatizaci, minibar, telefon, vysoušeč vlasů. Všechny pokoje jsou s pohledem
na moře, některé s balkonem (viz. ceník). Hostům je k dispozici recepce, centrální restaurace, na kterou navazuje caffébar na pláži.
Součástí tohoto střediska je i univerzální sportovní hřiště, menší dětské hřiště a stolní tenis. Od sezóny 2008 je součástí areálu vnitřní
bazén. K využití jsou i různé vodní sporty.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

Apartmány mají kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e), koupelnu, klimatizaci (za příplatek), balkon nebo
terasu. V měsících červenec a srpen nelze zajistit extra termíny, pouze příjezdy a odjezdy v sobotu.

PJEŠĆANA UVALA
Je to jedna z turistických částí města Puly, poblíž známého přístavu Veruda, téměř naproti poloostrovu Punta Verudela. V bez-
prostřední blízkosti od moře a pláží nabízíme velké množství privátních apartmánů v malebných menších vilách většinou se
zahradu a vším komfortem. Vzdálenost apartmánů od velmi pěkně upravené pláže není větší než 300 metrů. Podél pobřeží
jsou k dispozici obchody, restaurace, hospůdky, pizzerie i malý přístav pro čluny. 

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PJEŠČANA UVALA
Termín                                              20.5.- 27.5. 27.5.- 24.6.  24.6.- 8.7.   8.7.- 22.7.  22.7.- 19.8. 19.8.- 26.8.

                                                                              26.8.- 30.9.                                                                                      

1/2 APT                                                      6500          7750           9250           9750          11500          9000

1/3 APT                                                      8000          9750          10750         11250         13750         11250

1/4 (1/2+2) APT                                         8750         11500         12750         13500         15250         12750

1/4 (2/2) APT                                            10000        12000         14000         15000         16500         14000

1/5 APT                                                      11250        14000         16000         16750         19000         16500

1/6 APT                                                      12500        16250         18250         19250         21000         18500

1/7 APT                                                      13750        18500         20000         21000         23250         20750

1/8 APT                                                      15000        20500         22000         23000         25500        23000

přistýlka                                                      1250          1500           1500           1500           1750           1750

klimatizace                                                  1250          1250           1250           1250           1250           1250

domácí zvíře (na vyžádání)                          1250          1250           1250           1250           1250           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek - 2 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře
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APARTHOTEL DEL MAR**** - BANJOLE  

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10% Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

Moderní apartmánový Resort del Mar je umístěn přímo u přímořské
promenádyv Banjole, cca 4 km od Puly. V Resortu najdete: pro-
storné společné prostory jako např. krásnou halu s recepcí a vý-
hledem na velký venkovní bazén s lehátky a slunečníky, 2 re-
staurace, zmrzlinový bar, obchody, kosmetický salón, místnost
pro hry, tělocvičnu, místnost pro animaci, WI-FI, prádelnu, taxi,
pronájem kol, skútrů, lodí a šlapadel. Na jednu stranu je pláž
vzdálena 200 m,  na druhou stranu krásná veřejná štěrkopísčitá
pláž Lijon s pozvolným vstupem do vody 600 m.
V apartmánech je zákaz kouření, možno pouze ve venkovních
prostorách nebo terase aparthotelu.
Popis apartmánů:
Typ A pro 2-3 osoby
cca 30 m2, předpokoj s manželskou postelí, denní místnost
s rozkládacím gaučem a kuchyní, koupelna, balkon
Typ A pro 4 osoby
cca 30 m2, předpokoj s manželskou postelí, denní místnost
s rozkládacím gaučem a kuchyní, koupelna, balkon

Typ D pro 5 osob
cca 50 m2, denní místnost s gaučem a kuchyní, předpokoj
s manželskou postelí nebo palandou, ložnice s manželskou
postelí, koupelna, balkon nebo terasa
Typ D pro 6 osob
cca 50 m2, denní místnost s rozkládacím gaučem a kuchyní,
předpokoj s manželskou postelí nebo palandou, ložnice s man-
želskou postelí, koupelna, balkon nebo terasa
Typ E pro 6 osob
cca 55 m2, denní místnost s rozkládacím gaučem a kuchyní,
ložnice s manželskou postelí, předpokoj se 2 lůžky nebo
palandou, dvě koupelny, balkon nebo terasa
Typ F/G pro 6 osob
cca 70 m2, denní místnost s rozkládacím gaučem a kuchyní,
ložnice s manželskou postelí, předpokoj se 2 lůžky, dvě koupelny,
balkon nebo terasa, cca 50 m od hotelu

HOTEL CENTINERA - BANJOLE
Termín                                                  8.4.-29.4.     29.4.-20.5.      20.5.-10.6.       10.6.-8.7.       8.7.-26.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI         23.9.-7.10.     9.9.-23.9.                               26.8.-9.9.               
dosp. os. v 1/2 pokoji STANDARD B - 
BMS, klimatizace, SAT/TV                              8250            10000             11000             12500            15000

dítě do 6 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě 6-15 let - přistýlka se 2 dosp. os.           4130             5000               5500               6250              7500

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            6600             8000               8800              10000            12000

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          4130             5000               5500               6250              7500
plná penze včetně nápojů k obědu - 
příplatek                                                       2000             2000               2000               2000              2000
plná penze včetně nápojů k obědu - 
dítě do 6 let                                               ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard A MS, 1/2 Standard B BMS, 
1/1 A, 1/2+2 Standard B BMS, 1/4 Family BMS                    

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří neomezeně nealkoholické
nápoje, místní víno, pivo), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, parkovné - 1 EUR/den - platí se na
místě v recepci, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
animace pro děti a dospělé od 18. 6. do 8. 9.; vnitřní bazén mimo provoz od 17.6. do 9.9.
WI-FI připojení k internetu - 7 EUR/pokoj/pobyt - platí se na místě v recepci
X - na vyžádání
dětská postýlka do 3 let  - na vyžádání - ZDARMA
domácí zvířata - nejsou povolena
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PREMANTURA
Menší městečko nacházející se 10 km od Puly jižním směrem. Poblíž městečka je velmi vzácná vyhledávaná rezervace
Kamenjak, která má několik oblázkových pláží na svém cca 30 km členitém pobřeží. Odborné místní prameny uvádějí větší
výskyt léčivých minerálů a unikátní ostrovní klima spojené s přírodou. Nachází se zde i vodní jeskyně Kolombarica a 50 m
vzdálený malý ostrůvek Fenoliga. V centru městečka jsou restaurace a cukrárny, obchod, směnárna, pošta, půjčovna jízdních
kol a velká nabídka výletů a dalších služeb. Veřejný autobus směr Pula-Premantura jezdí pravidelně každých 50-70 minut.

APARTHOTEL DEL MAR - BANJOLE
Termín                                                13.5.- 27.5.   27.5.- 24.6.      24.6.- 1.7.         1.7.- 8.7.       8.7.- 26.8.

                                                                9.9.- 23.9.      2.9.- 9.9.        26.8.- 2.9.                                     

1/2-3 APT typ A, pohled park                       11400           13000             21600             23000            25400

1/2-3 APT typ A, strana moře                       12400           15000             23600             25600            28200

1/2-3 APT typ A, pohled moře                      13200           17200             25600             27800            30200

1/4 APT typ A, pohled park                          13200           18200             21600             23000            25400

1/4 APT typ A, strana moře                          15200           21600             23600             25600            28200

1/4 APT typ A, pohled moře                          17200           23600             25600             27800            30200

1/5 APT typ D, pohled park                          17200           24200             28200             30600            33400

1/5 APT typ D, strana moře                          19600           26200             31200             33400            35400

1/5 APT typ D, pohled moře                         21200           28200             33200             36600            40200

1/6 APT typ D, pohled park                          21200           26200             30200             33000            35400

1/6 APT typ D, strana moře                          23200           28200             33200             35400            37400

1/6 APT typ D, pohled moře                         25200           31400             35200             38400            42200

1/6 APT typ E, pohled moře                          27200           34200             37800             40600            44400

1/6 APT typ F, pohled moře                          27200           34200             37800             40600            44400

1/6 APT typ G, pohled park                          23200           30200             34400             38400            42200

snídaně - dospělá osoba   X                          2000             2000               2000               2000              2000

snídaně - dítě 6-12 let   X                              1000             1000               1000               1000              1000

snídaně - dítě do 6 let   X                          ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

polopenze - dospělá osoba   X                       5980             5980               5980               5980              5980

polopenze - dítě 6-12 let   X                          2990             2990               2990               2990              2990

polopenze - dítě do 6 let   X                       ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, klimatizace, závěrečný úklid, parkovné, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), VRATNÁ KAUCE 150 EUR/apartmán - platí se na
místě v recepci, jednorázový přihlašovací poplatek cca 1,40 EUR/osoba - platí se na místě
v recepci
X - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu
dětská postýlka (na vyžádání) 5 EUR/den - platí se na místě v recepci, domácí zvíře (na
vyžádání ) 12 EUR/den - platí se na místě v recepci
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RESIDENCE KAMENJAK 1, 2, 3 **** – PREMANTURA  

Všechny apartmánové vily se nacházejí  ve zcela nově vybudované vilové čtvrti v bezprostřední blízkosti Národního parku
Kamenjak, známého pro jeho krásné pláže. Všechny apartmány jsou moderně vybavené-mají balkon nebo terasu, klimatizaci,
SAT/TV, sejf.  U této kapacity není možnost dokoupení stravy. Místo je ideální pro strávení klidné rodinné dovolené.
Typy apartmánů 
Residence Kamenjak 1 se nachází pouhých 100 m od vstupu do Národního parku Kamenjak, má vlastní bazén.
1/4 (1/2+2) APT typ P2 (50 m2), ložnice s manželskou postelí, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
1/5 (1/3+2) APT typ P2 (50 m2), ložnice s manželskou postelí a skládací přistýlkou pro 1 osobu, denní místnost s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby
1/6 (2/2+2) APT typ P3 (60 m2), ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem pro
2 osoby
Residence Kamenjak 2 se nachází 250 m od vstupu do Národního parku Kamenjak, má vlastní bazén.
1/2+1 APT typ P1 (40 m2), ložnice s manželskou postelí, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1 osobu
1/4 (1/2+2) APT typ P1 (40m2), ložnice s manželskou postelí, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
1/5 (1/3+2) APT typ P2 (45m2), ložnice s manželskou postelí a lůžkem pro 1 osobu, denní místnost s rozkládacím gaučem pro
2 osoby
1/6 (2/2+2) APT typ P3 (60m2), ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem pro
2 osoby
1/7 (1/3+1/2+2) APT typ P3 (70m2), ložnice s manželskou postelí a lůžkem pro 1 osobu, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
Residence Kamenjak 3 se nachází cca 300 m od vstupu do Národního parku Kamenjak, má vlastní bazén. 
1/2 STD typ P1 (35 m2) denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
1/4 (1/2+2) APT typ P1 (45 m2), ložnice s manželskou postelí, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
1/6 (2/2+2) APT typ P3 (60m2), ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem pro
2 osoby
CK Zemek doporučuje hostům koupání na plážích buď v NP Kamenjak anebo v cca 500m vzdáleném kempu Stupice.  V NP se po
délce 4 km nacházejí různé typy pláží včetně písčitých, také zábavní stezky pro rodiče s dětmi. Nejjižnější kus istrijské přírody byl
v roce 1996 prohlášen za chráněnou krajinnou oblast. NP je jeho malebnou součástí s typickou vůni mediteránských  rostlin
a křišťálově čistou vodu. Ideální pro návštěvu parku je jízdní kolo, na místě si můžete zajistit i vjezdovou kartu pro automobil.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10% Z CENY UBYTOVÁNÍ !!! 

RESIDENCE KAMENJAK 1, 2, 3 - PREMANTURA
Termín                                                    27.5.- 3.6.             3.6.- 1.7.            1.7.- 15.7.           15.7.- 19.8.

                                                                    2.9.- 9.9.            26.8.- 2.9.          19.8.- 26.8.                   

KAMENJAK 1                                                                                                                                           

1/4 (1/2+2) APT typ P2                                  14000                 16400                 19000                  23800

1/5 (1/3+2) APT typ P2                                  16000                 18000                 19800                  25800

1/6 (2/2+2) APT typ P3                                  18000                 21000                 23800                  29800

KAMENJAK 2                                                                                                                                           

1/2+1 APT typ P1                                           10000                 12000                 15000                  18000

1/4 (1/2+2) APT typ P1                                  11000                 14000                 17000                  22000

1/5 (1/3+2) APT typ P2                                  16000                 18000                 20000                  25800

1/6 (2/2+2) APT typ P3                                  20000                 23000                 25000                  30000

1/7 (1/3+1/2+2) APT typ P3                         22000                 25000                 28000                  32000

KAMENJAK 3                                                                                                                                           

1/2 STD typ P1                                               10000                 12000                 15000                  18000

1/4 (1/2+2) APT typ P1                                  12000                 14000                 17000                  23000

1/6 (2/2+2) APT typ P3                                  21000                 23000                 26000                  32000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, klimatizace, závěrečný úklid, WI-FI, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), jednorázový přihlašovací poplatek cca 1,40 EUR/osoba
- platí se na místě v recepci, VRATNÁ KAUCE 150 EUR/apartmán - platí se na místě v recepci  
dětská postýlka (na vyžádání) 5 EUR/den - platí se na místě v recepci, domácí zvíře (na
vyžádání ) 12 EUR/den - platí se na místě v recepci
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MEDULIN
Zemědělské a rybářské městečko 10 km jižně od Puly má
2 tisíce obyvatel. Medulin je významným střediskem cestovního
ruchu. Leží v nejjižnější části Istrie při rozlehlém, velmi členitém
a celkem mělkém Medulinském zálivu, dno zálivu je písečné.
V okolním moři, zejména mezi Medulinem a Pomerem se loví
langusty. Pro velmi dobré přírodní podmínky navštěvují Medulin
s oblibou rodiny s dětmi. Ve farním kostele sv. Anežky je cenný
procesní postříbřený kříž z 15. stol. Na poloostrově Vižula jsou
pozůstatky římské venkovské usedlosti a antických náhrobků.
Pláže jsou zde zčásti kamenité, zčásti oblázkové, moře je prů-
zračné. Na poloostrově Kašteja jsou pláže z drobnějších oblázků
a hrubého písku, borový háj vede až k plážím. Medulin má
velkou nabídku sportovních aktivit např. vodní lyžování se
školou, potápění se školou, windsurfing se školou, 6 travnatých
fotbalových hřišť, atletické dráhy, dále je tu cyklistická stezka. 
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HOTEL HOLIDAY*** - LIGHT ALL INCLUSIVE - MEDULIN

Hotel se nachází cca 500 m od centra Medulinu a cca 10 km od centra města Pula. V hotelu jsou jednolůžkové a dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky. Všechny pokoje mají koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, WI-FI. Pokoje na
mořskou stranu jsou s balkonem a pokoje na stranu do parku jsou s francouzským oknem. Hostům je k dispozici restaurace,
aperitiv bar, lobby bar s terasou, TV místnost, plážový bar, obchod se suvenýry, parkoviště. Společné prostory jsou klimatizované.
Hotel má velkou terasu se 2 venkovními bazény s mořskou vodou. Hotel zajišťuje animaci pro děti a dospělé. Pláže jsou přírodní,
oblázkové, betonové vzdálené cca 100 m od hotelu. Písečná pláž s pozvolným přístupem do moře je vzdálené cca 200 m od
hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži jsou k dispozici za poplatek. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, 6 travnatých
fotbalových hřišť, víceúčelové hřiště pro míčové hry, stolní tenis, minigolf, dráha pro lehkou atletiku, dětské hřiště. Dále je zde
potápěčské centrum, možnost windsurfingu, půjčovna automobilů, jízdních kol. Služby Light all inclusive začínají v den nástupu
od 16.00 hod. a končí v den odjezdu v 10.00 hod.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

APARTMÁNY **+ - KAŽELA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!!  
Asi 3 km od Medulinu se nachází kemp Kažela s pláží dlouhou 2,5 km. Kemp Kažela leží na samém konci Medulinu, za hotelem
Belvedere. Obrovská plocha kempu nabízí klientům velké rekreačně sportovní možnosti. 
Apartmány - jsou umístěné ve zděných pavilonech, většina je na mořskou stranu (nezaručujeme). Mají jednu nebo dvě ložnice, denní
místnost s vybaveným kuchyňským koutem, SAT/TV, koupelnu, terasu/balkon. Klimatizace je možná za poplatek na recepci. Parkování
zdarma. Vzhledem k omezenému prostoru místní recepce zde není možné uschovávat zavazadla.
Hostům je k dispozici několik restaurací, pizzerie, cukrárna, terasa pro zábavné večery a večerní diskotéky pro mladé, snack bar na
pláži, supermarket, kiosky, obchod se suvenýry, obchod s rekvizitami potřebných k moři a kempování. Turistické středisko má tým
animátorů, který zajišťuje sportovně-rekreační program a také program pro děti (mini klub). Pro děti je zde dětské hřiště. V areálu je
vybudovaný aquapark, který se skládá ze 12 malých bazénků. Pláže jsou dlouhé oblázkové, skalnaté také s travnatými plochami na
slunění, vzdálené cca 300 m od apartmánů, cca 50 m od mobilních chat. Pláže jsou s pozvolným vstupem do moře, vhodné pro děti.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou k dispozici za poplatek. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, volejbal, košíková, hřiště pro
míčové hry, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, bohatá nabídka vodních sportů např. škola windsurfingu a potápění, půjčovna loděk,
jízdy na banánu a další. Komplex je ideálním místem pro rodiny s dětmi. Nabízíme zde také ubytování v mobilních chatách, ceny a popis
v části katalogu určené MH.

HOTEL  HOLIDAY- LIGHT ALL INCLUSIVE - MEDULIN
Termín                                              20.5.- 17.6.   17.6.- 1.7.    1.7.- 15.7.  15.7.- 26.8.   2.9.- 9.9.    9.9.- 16.9.  16.9.- 30.9.

                                                                                                                                                               POLOPENZE     POLOPENZE

                                                                                                                                                                                                                                           S NÁPOJI     S NÁPOJI

                                                                                                                                           SLEVA 10 %                                          

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                12250         14000         15500         17250         14050         11500        10250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.       6130           7000           7750          8630           7030           5750          5130

dítě do 12 let - řádné lůžko se 1 dosp.os.   8580           9800          10850        12080          9840           8050          7180

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp. os.     9190          10500         11630        12940         10540          8630          7690

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 P, 1/1 BM, 1/1 P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u oběda  a večeře
místní točené nápoje: (víno, pivo, ovocné šťávy, voda), odpoledne: káva, čaj, koláče,
zmrzlina, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace,
WI-FI, sportovní vyžití: minigolf, badminton, stolní tenis, petanque, animátorský
program 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
dětská postýlka (na vyžádání)  ZDARMA, domácí zvířata nejsou povolena
LIGHT ALL INCLUSIVE  se nabízí pouze od 20.5.- 9.9. 2017 v ostatních termínech
polopenze s nápoji u večeře.
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA
SLEVA 10% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10% !  Slevy se sčítají.
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APARTMÁNY HOSTIN (OBJEKTY  ROŽA*** 
A GAROFUL**) - DUGA UVALA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 SLEVA 10%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!     Pouze na vlastní dopravu

Apartmány Hostin se nacházejí v turistickém středisku Duga Uvala, leží ve svahu obklopeném zelení, cca 25 km od Puly.
Apartmány Hostin mají dva objekty Roža a Garoful.
Objekt Garoful **nabízí apartmány s balkonem, SAT/TV, typu studio pro 3-4 osoby (vše v jedné místnosti) a apartmán pro 4 osoby
typ gallery, zatím jen renovované koupelny, jinak má starší vybavení. Apartmán studio gallery má spodní patro - obývací část, dvě
lůžka, kuchyňský kout, koupelnu, a odtud vedou schody na otevřenou galerii oddělenou jen zábradlím, kde jsou další dvě lůžka.
Objekt Roža ***nabízí apartmány s klimatizací a balkonem, SAT/TV, typu studio pro 3 osoby (vše v jedné místnosti) a čtyř nebo
pěti-lůžkové apartmány (ložnice se 2 nebo 3 lůžky + obývací místnost s dvoulůžkem) a apartmán pro 4 osoby typ gallery, vše nově
vybavené - koupelny, nábytek i kuchyňský kout. Apartmány studio gallery má spodní patro - obývací část, dvě lůžka, kuchyňský
kout, koupelnu, a odtud vedou schody na otevřenou galerii oddělenou jen zábradlím, kde jsou další dvě lůžka. Pláže jsou přírodní
kamenité, oblázkové, vzdálené cca 200 m ze svahu, s pozvolným vstupem do moře (vhodné pro děti a neplavce). Hosté se hlásí
v centrální recepci celého apartmánového areálu. WI-FI je za příplatek.

APARTMÁNY KAŽELA - MEDULIN
Termín                                              20.5.- 17.6.   17.6.- 1.7.    1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 26.8.  26.8.- 2.9.    2.9.- 9.9.   16.9.- 30.9.

                                                              9.9.- 16.9.                                                                                                                               

                                                                                                                                                              SLEVA 10 %  SLEVA 10 %              

1/2+1 APT, TYP A                                       9750          15500         19250        20000         21500         18000         13950          7000

1/5 (2/2+1) APT, TYP A                             12000         16500         22500        23500         24500         21150         14850          8250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vy-
bavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna
ručníky, závěrečný úklid, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová
taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka ZDARMA (na vyžádání)  - počet osob v APT nesmí překročit
uvedený možný počet (včetně dětské postýlky) !!
domácí zvíře max do 10 kg a pouze jedno v APT (na vyžádání) 10 EUR/den
- platí se na místě v recepci
U apartmánů je možnost připlacení klimatizace 5 EUR/den - platí se na
místě v recepci  
SLEVA 10% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10% !  Slevy se
sčítají.  
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RABAC
Není to tak dávno, kdy byl Rabac malou rybářskou a námořnickou vesničkou. Dnes však již patří mezi nejnavštěvovanější turistická
místa východního pobřeží Istrie. V klidných zátokách, ve kterých se dubové, borové a cypřišové háje spouštějí až k samotnému moři,
je vybudováno několik pohodlných hotelů a středisek s apartmány. Na svahu nad Rabacem, odkud je krásný rozhled na krajinu Istrie
a Kvarneru, leží starobylý Labin, kulturní a politické středisko této části Istrie. V zeleném zálivu Maslinice, asi 500 m od samotného
města, jsou hotely Hedera, Narcis a Mimosa. V lesoparku na druhé straně se nacházejí další nově vybudované hotely a aparthotely.
Rabac leží přímo na pomyslné hranici Istrie a Kvarnerské riviéry, což je severovýchodní pobřeží istrijského poloostrova od Opatije po
Rabac. Rabac má dlouhé oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře.

APARTMÁNY HOSTIN (OBJEKTY  ROŽA A GAROFUL) -
DUGA UVALA
Termín                                                         3.6.- 1.7.                       1.7.- 22.7.                     22.7.- 19.8.

                                                                      26.8.- 16.9.                    19.8.- 26.8.                             

OBJEKT ROŽA *** - klimatizace                                                                                                           

1/3 APT - typ studio                                            8800                             11600                            14400

1/4 APT (1/2+2) - typ GALLERY                          10600                            13200                            17200

1/4 APT (1/2+2) (A4)                                         11600                            14000                            17800

1/5 APT (1/3 +2) (A5)                                        13200                            16400                            21200

OBJEKT GAROFUL**                                                                                                                             

1/3 APT - typ studio                                             6000                              7600                             10800

1/4 APT - typ studio                                             6400                              8400                             11200

APT 1/4 (1/2+2) GALLERY                                   7600                              9400                            13200

domácí zvíře na vyžádání                                      1000                              1000                              1000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
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HOTEL NARCIS/HEDERA**** - RABAC

„Květinové“ hotely Narcis/Hedera/Mimosa se nacházejí v Maslenickém zálivu, v zeleni a jsou vzdáleny cca 50-200 m od pláže
(nejblíže je hotel Mimosa). Všechny 3 hotely jsou po kompletní rekonstrukci. Do centra města je to asi 10 minut pěší chůze.
Pokoje v hotelu Narcis i Hedera jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, velmi prostorné, dále jednolůžkové a rodinné pokoje;
všechny mají SAT/TV, TEL, trezor, vysoušeč vlasů, klimatizaci, lednici, WI-FI. Balkon mají některé pokoje (viz. ceníková tabulka).
Hotely mají výtah. Ubytování v hotelu Narcis je možné buď s polopenzí nebo s all inclusive. K polopenzi u hotelu Narcis i Hedera lze
také přikoupit pouze obědy (švédský stůl). V den příjezdu mají klienti s all inclusive jako první službu večeři. Hostům je k dispozici
hotelová restaurace, aperitiv bar, restaurace á la carte, pizzerie-grill. V komplexu se dále nachází welness centrum (sauna, masáže
apod.), kongresový sál, supermarket, kadeřnický salón, stánek s novinami. Pláže jsou oblázkové, přírodní kamenité, s velmi
pozvolným vstupem do moře. Vhodné pro rodiny s dětmi. Hotelový komplex má vnitřní bazén (v hotelu Hedera), 4 venkovní bazény
a dětský bazén. Na pláži je tobogán pro děti. Komplex zajišťuje animaci pro děti (mini klub pro děti 6-12 let, mini disco) i dospělé
v termínech od 20.5. do 8.9. Večerní hudba u hotelu Hedera a u pizzerie. Ke sportovnímu vyžití slouží fitness centrum, tenisové
dvorce, volejbal, minigolf, hřiště pro míčové hry, potápěčský klub, vodní sporty a další.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.4.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL NARCIS - ALL INCLUSIVE  - RABAC
Termín                                                         24.6.-8.7.                       8.7.-22.7.                      22.7.-26.8.

                                                                         2.9.-9.9.                        26.8.-2.9.                              

dosp. os. v 1/2 pokoji - Superior, BMS                18250                            19750                            21250
dítě do 7 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp.os.                                     ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA
dítě do 7 let - přistýlka 
(4.lůžko) se 2 dosp. os.                                        9130                              9880                             10630
dítě 7-12 let - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp.os.  X                                 9130                              9880                             10630
dítě 12-18 let - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp.os. X                                 12780                            13830                            14880
dospělá osoba - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp.os. X                                 14600                            15800                            17000

dětská postýlka - na vyžádání                               1250                              1250                              1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Superior BMS, 
1/2 Standard strana silnice, 1/1 strana silnice, 1/1 Superior BMS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u obědů a večeří nápoje v li-
bovolném množství (voda, červené a bílé víno, pivo, ovocné šťávy), odpolední svačina 16:00-
17:00 hod. (káva,čaj, sušenky), od 11:00 do 22:00 hodin místní alkoholické a nealkoholické
nápoje v hotelovém baru, bohatý výběr nápojů a občerstvení také na all inclusive baru na
pláži (od 11:00 do18:00 hodin); každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid,
parkovné, WI-FI připojení k internetu na pokoji; venkovní bazény  (jeden z nich je s hydromasáží),
lehátka u bazénů, dva vnitřní bazény (mimo provoz v 7.a 8. měsíci), sportovní vyžití (tenis,
házená, basketbal, volejbal, fotbal, minigolf), animace od 20.5. do 8.9.2017, pro děti od 6-
12 let dětský klub (MINI CLUB) s 1 nápojem a malou svačinou, animace a mini disco
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
X - přistýlka 3.,4. lůžko - rozkládací gauč
Y - cena při obsazení dvoulůžkového pokoje pouze jednou osobou (single use)
Domácí zvířata nejsou povolena.

HOTEL NARCIS/HEDERA - RABAC
Termín                                                    20.5.-17.6.           17.6.-24.6.           8.7.-22.7.            22.7.-26.8.

                                                                    24.6.-8.7.            9.9.-30.9.            26.8.-2.9.                    

                                                                     2.9.-9.9.                                                                            

dosp. os. v 1/2 pokoji - Superior, BMS            14000                 11500                 15500                  17000
dítě do 7 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp.os.                                 ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
dítě do 7 let - přistýlka 
(4.lůžko) se 2 dosp. os.                                    7000                   5750                   7750                    8500
dítě 7-12 let - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp.os.  X                             7000                   5750                   7750                    8500
dítě 12-18 let - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp.os. X                              9800                   8050                  10850                  11900
dospělá osoba - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp.os. X                             11200                  9200                  12400                  13600

příplatek plná penze                                         3000                   3000                   3000                    3000

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Superior BMS, 1/2 Stan-
dard strana silnice, 1/1 strana silnice, 1/1 Superior BMS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeří 1 nápoj: (voda +
0,25 l vína nebo 0,20 l piva nebo 0,20 l ovocné šťávy), odpolední svačina 16:00-17:00 hod.,
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné, WI-FI připojení k internetu
na pokoji, čtyři venkovní bazény (jeden z nich je s hydromasáží), lehátka u bazénů, dva vnitřní
bazény (mimo provoz v 7.a 8. měsíci),  od 20.5. do 8.9.2017: pro děti 6-12 let dětský klub
(MINI CLUB) s 1 nápojem a malou svačinou, animace a mini disco
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
X - přistýlka 3.,4. lůžko - rozkládací gauč nebo palanda
Y - cena při obsazení dvoulůžkového pokoje pouze jednou osobou (single use)
Domácí zvířata nejsou povolena.
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MOBIL HOME S POLOPENZÍ - KEMP OLIVA - RABAC

Kemp Oliva se nachází přímo u moře v zátoce Maslinica, ve
stínu olivovníků, při příjezdu do Rabacu. V naší nabídce jsou
mobilní chaty pro 4-5 osob. Při ubytování s polopenzí je možné
obsadit mobilní chatu též 2-4 osobami, možnost ubytování
s polopenzí pouze v některých termínech - viz. ceníková tabulka.
Skladba pro 4 osoby: 2 ložnice po 2 lůžkách, denní místnost
s jídelnou a kuchyňským koutem tvoří jednu jednotku; v kuchyni
je elektrický vařič - 2 ploténky na vaření, lednice bez mrazáku!
Dále mají sociální zařízení, SAT/TV, klimatizaci. Skladba pro
5 osob je stejná jako pro 4 osoby, jen je pátá osoba na gauči
v denní místnosti. Pláže jsou oblázkové (větší oblázky) s pozvolným
vstupem do moře. V areálu kempu je recepce, restaurace a piz-
zerie, dětské hřiště, v blízkosti je supermarket a obchůdky.
Komplex zajišťuje animaci pro děti i dospělé v termínech od
května do poloviny září. Večerní hudba u hotelu Hedera a u piz-
zerie. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, fitness
centrum, hřiště pro míčové hry, vodní sporty. Možnost připojení
k internetu za poplatek.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU S POLOPENZÍ DO 15.4.2017 SLEVA 5 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!   

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x polopenze - švédský stůl,  v jedné z restaurací komplexu, u večeří
1 nápoj: (voda + 0,25 l vína nebo 0,20 l piva nebo 0,20 l ovocné šťávy), 7denní nájem celé
chaty s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, povlečení,
klimatizace, parkování (1 auto na MH)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, ručníky - lze doobjednat za 10 EUR na
místě (jedna sada ručníků),  případná výměna ručníků a povlečení (15 EUR za sadu),
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
závěrečný úklid - platí se na místě povinně za celou mobilní chatu 15 EUR

vratná kauce 50 EUR na celou mobilní chatu - platí se na místě v recepci kempu
domácí zvíře - 5 EUR/den + 10 EUR za závěrečný úklid - platí se na místě v recepci kempu
připojení k internetu za poplatek ( 1 den cca 3 EUR, 3 dny cca 5 EUR, 7 dní cca 10 EUR) 
X - cena je za 1 dospělou osobu, tzn. od 15 let

MOBIL HOME S POLOPENZÍ - KEMP OLIVA - RABAC
Termín                                                       13.5.-20.5.                     20.5.-24.6.                      24.6.-8.7.

                                                                        9.9.-30.9.                       26.8.-9.9.                              

mobilní chata při obsazení 2 os.  X                      6250                              8160                              8800

mobilní chata při obsazení 3 os.  X                       5610                              7520                              8160

mobilní chata při obsazení 4 os.  X                       4970                              6890                             7520

dítě do 6 let - řádné lůžko                                ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě 6-15 let - řádné lůžko                                    3830                              3830                             3830
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HOTEL ALLEGRO *** – LIGHT ALL INCLUSIVE - RABAC

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

Hotel Allegro se nachází na severním okraji městečka Rabac,
uprostřed borového háje. Pokoje jsou dvoulůžkové nebo třílůžkové,
většina pokojů je s balkonem (viz ceníková tabulka). V hotelu
jsou 2 pokoje přizpůsobené pro invalidy. Všechny pokoje mají
klimatizaci (topení), LCD SAT/TV, TEL, vysoušeč vlasů, bezplatné
WI-FI připojení. Pláže jsou oblázkové, kamenité s pozvolným
vstupem do moře, vzdálené 150 m od objektu. Lehátka a slu-
nečníky na pláži jsou k dispozici za poplatek. Hosté mají
k dispozici klimatizovou hotelovou restauraci, lobby bar s terasou,
internetový koutek (za poplatek), směnárnu. Večery s hudbou
v objektu. Dále má hotel venkovní bazén s barem a dětský
bazén s mořskou vodou, možnost masáží a kosmetických
služeb – za poplatek. Hotel zajišťuje celodenní animaci pro
děti i dospělé. Pro děti je zde dětské hřiště a Maro club ve ve-
dlejším hotelu Miramar. Tenisové dvorce jsou 150 m od hotelu,
dále je k dispozici minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, vodní
sporty, půjčovna kol a další. Hotel zajišťuje kompletní služby
pro cyklisty (úschovna, prostor pro mytí kol, cyklomapy apod.).
Čerpání služby all inclusive light - klienti začínají obědem
a končí snídaní.

KVARNER
Na západní části Istrijského poloostrova v Kvarnerském zálivu leží řada oblíbených letovisek, nazývaných Opatijská riviéra.
Letoviska, ležící při pobřeží od Opatije až po Rabac, jsou využívána k rekreaci již více než sto let.
V tehdy proslulé Opatiji, vystavěné v lázeňském výstavním stylu konce minulého století, se scházely významné osobnosti
politiky a kultury (císař František Josef, Gustav Mahler, A. P. Čechov). 
Jižně od Opatije pod přístavem Rijeka leží tzv. Crikvenická riviéra. Vyznačuje se jednou zvláštností – má pobřežní zelené
pásmo plážových parků a hluboké zelené zázemí Vinodolského údolí. Zde si mohou přijít na své i znalci dějin, neboť
v blízkém starochorvatském městě Stranče byl vykopán „Křestní list Chorvatů“. Máte možnost navštívit středověké
a renesanční tvrze v Bribiru, Driveniku a Belgradu. Lodí jste za patnáct minut na protějším ostrově Krk, největším na
Jaderském pobřeží. 

HOTEL ALLEGRO - LIGHT ALL INCLUSIVE - RABAC
Termín                                              13.5.-20.5.  20.5.-10.6.   10.6.-1.7.     1.7.-8.7.      8.7.-29.7.   29.7.-19.8. 16.9.-30.9.

                                                               9.9.-16.9.     2.9.-9.9.                                           19.8.-2.9.                              

                                                                                                                                                                                 POLOPENZE
dospělá osoba v 1/2+1 pokoji - 
Superior, B (STPPB)                                    10310         11440         14060         15750         17060         19880         6750

dítě do 14 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA    ZDARMA

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.      7220           8010           9840         11030         11940         13910         4730
dospělá osoba - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                              8770           9720          11950        13390         14500         16890         5740
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2+1 Superior B, 1/2+1 Superior BMS,
1/2 Superior BMS, 1/2 Standard, 1/1 Superior BMS, 1/1 Standard

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u obědů a večeří ne-
omezená konzumace místních točených nápojů z automatu: voda, víno, pivo
a nealkoholické nápoje, tematické večeře; lehátka a slunečníky u bazénu (limitovaný
počet), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa,
parkování (nehlídané), WI-FI připojení na pokojích
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
DÍTĚ DO  2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
X - cena v případě obsazení dvoulůžkového pokoje jen jednou osobou (single use)
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (na vyžádání) - 20 EUR/den - platí se na místě v recepci
V TERMÍNECH OD 16.9. POUZE POLOPENZE BEZ DALŠÍCH SLUŽEB.
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SMART SELECTION HOTEL MEDITERAN - MOŠČENICKA DRAGA

Smart Selection hotel Mediteran se nachází v blízkosti přístavu a oblázkové pláže, vedle hotelu Marina, cca 150 m od centra měs-
tečka. Hotel nabízí pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové typu Standard, Superior. Všechny pokoje mají: SAT/TV, telefon, koupelnu, vy-
soušeč vlasů, WI-FI. U Pokojů Superior je navíc balkon a možnost přistýlky na vyžádání. Hostům je k dispozici recepce, klimatizovaná
restaurace, restaurace á la carte, aperitiv bar s terasou, WI-FI, parkoviště (za poplatek) a wellness centrum v hotelu Marina. Celo-
denní animaci pro děti i dospělé (červen-září), taneční večery s hudbou v hotelu Marina. Pláže jsou přírodní kamenité, městská ob-
lázková s pozvolným vstupem do moře, vzdálené 50-100 m. V blízkosti je nudistická pláž. Lehátka a slunečníky na pláži jsou k
dispozici za poplatek.  V hotelu je možnost bezlepkové stravy - na vyžádání.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA (TEBD) 20 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA (EBD) 15%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

MEDVEJA
BUNGALOVY, APARTMÁNY*** - SMART SELECTION HOLIDAY RESORT MEDVEJA – MEDVEJA 

Smart Selection Holiday Resort Medveja leží asi 10 km od Opatije a je příměstskou částí města Lovran, který je vzdálen asi 3 km.
Resort je obklopen borovým lesem, který poskytuje příjemný stín v letních horkých dnech. 
Jednopatrové bungalovy se nachází v zadní části kempu. V bungalovu jsou čtyři dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (dva v pří-
zemí, dva v prvním patře). Všechny pokoje mají koupelnu, SAT/TV, klimatizaci, balkon nebo terasu, vlastní vchod. Zapůjčení lednice
a trezoru v recepci je možné za poplatek - informace na recepci. Stravování je podáváno v restauraci„ Medvejica“. 
Apartmány pro 4 osoby jsou také umístěné v bungalovech. Mají dvoulůžkovou ložnici, denní místnost s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, balkon nebo terasu. Apartmány jsou bez možnosti přistýlky. 
Vzdálenost k moři přes kemp je cca 300 m. Pláž je dlouhá oblázková s hrubým pískem, překrásná, jedna z nejhezčích na celé
Istrii. Najdete zde supermarket, poštu, bankomat, obchod se suvenýry, snack bar, restaurace á la carte, pivnici, pizzerii, WI-FI zónu,
parkoviště. Ke sportovnímu vyžití slouží stolní tenis, minigolf, půjčovna rekvizit pro sport na moři, hřiště pro děti a dospělé. Je zde
potápěčské centrum. Nabízíme zde také ubytování v mobilních chatách, ceny a popis v části katalogu určené MH.

Pouze na vlastní dopravu

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA (TEBD) 20 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA (EBD) 15%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

NOVINKA

SMART SELECTION HOTEL MEDITERAN - 
MOŠČENICKA DRAGA
Termín                                                       27.5.- 24.6.                    24.6.- 22.7.                    22.7.- 26.8.

                                                                      16.9.- 23.9.                    26.8.- 16.9.                             

dosp. osoba v 1/2 pokoji Superior, BM               10250                            12500                           15250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os. X            ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.                7180                              8750                             10680

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os. X                    8710                             10630                           12960
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Superior BM, 
1/2 Standard P, 1/1 Standard P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, 1x týdně  tématická večeře s živou hudbou, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), povinný přihlašovací
jednorázový poplatek 0,50 EUR/os. - platí se na místě v recepci, parkovné cca 8 EUR/den -
platí se na místě v recepci, dětská postýlka (na vyžádní) cca 10 EUR/den - platí se na místě
v recepci, domácí zvíře (na vyžádání) cca 13 EUR/den - platí se na místě v recepci, trezor na
recepci cca 1,50 EUR/den - platí se na místě v recepci
X - přistýlka ve 1/2 pokoji Superior BM je na vyžádání
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BUNGALOVY MEDVEJA - MEDVEJA
Termín                                                   20.5.- 24.6.         24.6.- 15.7.         15.7.- 22.7.          22.7.- 26.8.

                                                                  16.9.- 30.9.         26.8.- 16.9.                                              

dospělá osoba v 1/2 pokoji T/BP                     7500                   9250                  10000                  11750

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5250                   6480                   7000                    8230

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               6380                   7860                   8500                    9990

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze 2
menu, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k
večeři, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), povinný přihlašovací
jednorázový poplatek 0,50 EUR/os. - platí se na místě v recepci
dětská postýlka (na vyžádní)  cca 10 EUR/den - platí se na místě v recepci,  domácí zvíře  cca
13 EUR/den (na vyžádání) - platí se na místě v recepci, trezor na recepci cca 1,5 EUR/den -
platí se na místě v recepci
V bungalovu lze jedna přistýlka, v tom případě již nelze umístit dětskou postýlku.

APARTMÁNY MEDVEJA - MEDVEJA
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 24.6.     24.6.- 22.7.     22.7.- 26.8.    23.9.- 30.9.

                                                                9.9.- 23.9.     26.8.- 9.9.                                                             

1/4 APT, B/T                                                12500           16500             23250             25250             8750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, par-
kovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), povinný přihlašovací jednorázový poplatek 0,50
EUR/os. - platí se na místě v recepci, dětská postýlka (na vyžádní)  cca 10 EUR/den - platí se
na místě v recepci, domácí zvíře  cca 13 EUR/den (na vyžádání) - platí se na místě v recepci,
trezor na recepci cca 1,5 EUR/den - platí se na místě v recepci

VILLA MEDVEJICA
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10 km jižním směrem od Opatije se na-
chází dobře vybavené přímořské lázeňské
středisko podobného typu – Lovran. Čet-
né hotely, penziony a vily jsou situovány
přímo nad mořem mezi bohatou zelení
v parcích. Podnebí je tu mimořádně pří-
znivé a mírné. Lovran byl jedním z nej-
starších sídlišť v ilyrské Liburnii. Za
římské říše tu měli bohatí Římané svá
sídla. Ve staré části se také na náměstí
dochovalo několik malebných patricij-
ských domů. Většina hotelů má své
pláže, převážně betonové. Z Lovranu
vede velmi pěkná vycházková cesta
přímo nad mořem až do Opatije (13
km).

LOVRAN

Smart Selection hotel Bristol leží přímo u moře na pobřežní promenádě, obklopen zeleným parkem, je vzdálen 100 m od
starobylého městského centra. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové typu Standard, Premium. Přistýlka je možná pouze
v pokojích na stranu do parku (města) a je na vyžádání. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu s vysoušečem vlasů, WI-
FI, balkon. Jednolůžkové pokoje jsou bez balkonu. Hostům je k dispozici recepce, klimatizovaná hotelová restaurace, velká krytá
terasa, aperitiv bar, taneční terasa (večery s hudbou, zábavné programy červen-září), WI-FI, trezor na recepci (za poplatek),
parkoviště (za poplatek). V hotelu Excelsior je možné za poplatek využít následujících služeb: sauna, masáže, bazén. V blízkosti je
zubní a lékařská ordinace, kiosek s denním tiskem, lékárna, banka. Obchod je od hotelu vzdálen cca 150 m. Hotel má vlastní
pláž, která je betonová, vzdálená 10-50 m. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek.
V hotelu je možnost bezlepkové stravy (na vyžádání).

SMART SELECTION HOTEL BRISTOL*** - LOVRAN

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA (TEBD) 20 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA (EBD) 15%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
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IČIČI
Na Lovran v současné době již prakticky navazuje nová výstavba letovisek s názvy Ika a Ičiči, dnes opatijského předměstí.
Promenádou “Lungo Mare” se z Ičiči do Opatije dostanete cca za 20 minut.

REMISENS HOTEL GIORGIO II**** - IČIČI

Remisens hotel Giorgio II je nově otevřený hotel ve městečku Ičiči. Leží přímo u moře na pobřežní promenádě v přírodním parku
středomořské vegetace. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky (rozkládací pohovka 120 cm x 200 cm
vhodná pro 1 dospělou osobu nebo pro max. 2 děti do 14 let), rodinné (2 pokoje propojené vnitřními dveřmi). Všechny pokoje
jsou moderně zařízené, mají SAT/TV, telefon, minibar, trezor, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci, WI-FI, balkon na mořskou
stranu. Hotel je plně klimatizovaný. Hosté mají k dispozici recepci, hotelovou restauraci, aperitiv bar, kavárnu, bar u bazénu,
terasu, venkovní bazény pro dospělé a děti, parkoviště (za poplatek). Hotel zajišťuje v hlavní sezoně animační a sportovní
programy pro děti (Mini a Midi club) i dospělé, taneční večery s hudbou, zapůjčení jízdních kol. Přímo pod hotelem je vlastní
skalnatá a betonová pláž.  

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA (EBD) 20%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!   

NOVINKA

REMISENS HOTEL GIORGIO II - IČIČI
Termín                                                     17.6.- 1.7.            1.7.- 22.7.          22.7.- 19.8.          16.9.- 30.9.

NEOMEZENÉ NÁPOJE K VEČEŘI             9.9.-16.9.            19.8.- 9.9.                                               
U POBYTU V TERMÍNECH  1.7. - 9.9.                                    All inclusive      All inclusive                  
SLUŽBA ALL INCLUSIVE LIGHT                                                 light                    light

dosp. osoba v 1/2 pokoji Superior, BM           15000                 21000                 23500                  12750
první dítě do 14 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. X                                            ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 14 let - přistýlka 
se 2 dosp.os.a dítětem  X                                 7500                  10500                 11750                   6380

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            10500                 14700                 16450                   8930

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os. X            12750                 17850                 19980                  10840
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Superior BM, 
1/4 Superior Family BM

SMART SELECTION HOTEL BRISTOL - LOVRAN
Termín                                                   20.5.- 24.6.         24.6.- 22.7.         22.7.- 26.8.          23.9.- 30.9.

NEOMEZENÉ NÁPOJE K VEČEŘI           16.9.- 23.9.         26.8.- 16.9.                                              
dospělá osoba 
v 1/2 pokoji Standard, BP (ulice)                     8750                  10250                 12500                   7500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os. X         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             6130                   7180                   8750                    5250

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os. X           7440                    8710                  10630                   6380

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BM               10000                 11750                 14500                   8750

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             7000                   8230                  10150                   6130
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard BP, 
1/2 Standard BM, 1/2 Premium BM, 1/1 Standard P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeře točené místní nápoje:
(pivo, víno, ovocné  šťávy, voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, WI-FI,
1x týdně  tanečný večer s hudbou
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), povinný přihlašovací jednorázový poplatek 0,50 EUR/os. - platí se
na místě v recepci, parkovné cca 8 EUR/den - platí se na místě v recepci, dětská postýlka (na
vyžádání)  cca 10 EUR/den - platí se na místě v recepci, domácí zvíře (na vyžádání) cca 13
EUR/den- platí se na místě v recepci, trezor na recepci cca  1,50 EUR/den - platí se na místě v re-
cepci
X - přistýlka je možná pouze v 1/2 Standard BP a je na vyžádání.

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeře točené místní nápoje: pivo, víno, ovocné  šťávy, voda;
u pobytů v termínech od 1.7.- 9.9. 7x all inclusive light (plná penze - švédský stůl, u oběda a večeře točené místní nápoje: pivo,
víno, ovocné  šťávy, voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI, 2x týdně taneční
večery s hudbou, využívání venkovních bazénů, lehátka a slunečníky u bazénů (omezené množství)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), povinný
přihlašovací jednorázový poplatek 0,50 EUR/os. - platí se na místě v recepci, parkovné cca 10 EUR/den - platí se na místě
v recepci, dětská postýlka (na vyžádání) cca 10 EUR/den - platí se na místě v recepci, domácí zvíře (na vyžádání) cca 13 EUR/den
- platí se na místě v recepci, trezor na recepci cca 1,50 EUR/den - platí se na místě v recepci
X - pokoj Superior - přistýlka je rozkládací pohovka (120 cm x 200 cm) pro 1 dospělou osobu nebo pro max. 2 děti do 14 let  
Y- 1/4 rodinný pokoj Superior Family jsou 2 pokoje propojené vnitřními dveřmi, každý pokoj má koupelnu a musí být obsazeny
min. 2 dospělými osobami a 1-2 dětmi do 14 let.
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APARTMÁNY RONA IČIČI – IČIČI

Apartmánový dům RONA IČIČI se nachází v místě Ičiči, asi 150 m od oblázkové pláže, 300 m od obchodu, 350 m od nejbližší
restaurace. Od Opatije je vzdálem 2 km. Objekt je umístěn v zahradě, kde je venkovní gril, posezení pro 10 osob, venkovní sprcha,
houpačka pro děti a parkování (1 místo pro apartmán). 
V domě je celkem šest apartmánů, které jsou kompletně zrenovované před několika lety. Všechny apartmány jsou vybavené
klimatizací, moderním nábytkem, SAT-TV, CD-radiem, kompletně vybavenou kuchyní s kávovarem, mikrovlnnou troubou a myčkou
na nádobí, sociálním zařízením. Čtyři apartmány jsou určeny pro 2-4 osoby, velikost cca 36 m2, skládají se z jedné dvoulůžkové
ložnice s manželskou postelí a vstupem na balkon, dále z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, kde se nachází rozkládací
gauč pro 2 osoby (šířka 140 cm). Dva apartmány typu comfort jsou velikosti 56 m2, mají 1 dvoulůžkovou ložnici (manželská
postel), kde je ještě rozkládací křeslo pro jednu osobu a vstup na balkon. Obývací pokoj s kuchyní je jedna prostorná místnost
s rozkládacím gaučem pro dvě osoby (šíře 140 cm).

APARTMÁNY RONA IČIČI - IČIČI
Termín                                                  29.4.-3.6.      3.6.-17.6.       17.6.-30.6.       30.6.-8.7.       8.7.-19.8.

                                                                 2.9.-7.10.      26.8.-2.9.       19.8.-26.8.                                     

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)    7=6 (AKC)                                      

1/2+2 APT                                                     6160             9560              12750             15000            18750

1/2+2 APT Comfort                                       6590            10630             14240             16750            20500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, závěrečný úklid, pobytová
taxa, přihlašovací poplatek, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
počet osob v APT nesmí překročit uvedený možný počet (včetně dětské postýlky), nelze osoby
navíc
WI-FI připojení k internetu - ZDARMA
dětská postýlka - na vyžádání - cca 5,90 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvířata nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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OPATIJA
V roce 1844 vystavěl bohatý patricij z Rijeky jménem Higinije Scarpa svoji letní vilu „Angiolinu“ na konci benediktinského
opatství ve věčné zeleni. To byl začátek turismu v Opatiji, kterou navštěvovaly posléze velké osobnosti té doby (Wilhelm II.,
císař František Josef, Gustav Mahler a další). Opatija se stala vyhledávanými lázněmi, kde byla objevena léčivá síla slané
vody a vzduchu, obsahující jód. Opatija vždy byla a zůstala dodnes lázeňským střediskem ve smyslu klimatických léčebných
lázní. Pravověrní hosté se tu především léčí mořským vzduchem spolu s blahodárností bohaté vegetace. Nejživější lázeňský
život se soustřeďuje na hlavní třídě, která je vyhledávanou promenádou. Po Dubrovníku je Opatija celá léta druhým nejvyhle-
dávanějším místem Jadranu.
VE VŠECH HOTELÍCH V OPATIJI BEZLEPKOVÁ DIETA – NA VYŽÁDÁNÍ!

SMART SELECTION HOTEL ISTRA*** - OPATIJA

Smart Selection hotel Istra je situován přímo na
mořském břehu s výhodnou polohou 500 m od centra
Opatije. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové typu
Standard, Superior s možností přistýlky, která je na vy-
žádání. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu
s vysoušečem vlasů, WI-FI, klimatizaci. Některé pokoje
mají balkon - viz ceník. Hostům je k dispozici recepce,
klimatizovaná hotelová restaurace, aperitiv bar, kafé
bar, TV místnost, kadeřnický salón, obchod se suvenýry,
pošta, stolní tenis, posilovna, kulečník, WI-FI, terasa, 
trezor na recepci (za poplatek), parkoviště (za poplatek).
Hotel má vnitřní bazén s vyhřívanou mořskou vodou
(7x7 m), venkovní bazén s mořskou vodou (7x7 m),
saunu, možnost masáží. Hotel zajišťuje celodenní
animaci pro děti a dospělé (od června do září). V blízkosti
jsou noční bary, kasino, obchody. V blízkém hotelu Ad-
miral je wellness centrum (za poplatek). Hotel má
vlastní betonovou pláž s přístupem přímo z hotelu,
vstup do moře je po žebříku. Lehátka a slunečníky jsou
k dispozici za poplatek. V Hotelu je možnost bezlepkové
stravy (na vyžádání).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA (TEBD) 20 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA (EBD) 15%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!! 
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SMART SELECTION HOTEL RESIDENZ** - OPATIJA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA (TEBD) 20 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA (EBD) 15%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

Smart Selection hotel Residenz se nachází na nábřeží Opatijské
riviéry v dosahu centra města. V blízkém okolí jsou nejvýznamnější
historická místa Opatije. I přes blízkost rušného centra města
si hotel udržuje atmosféru klidu a pohody. Pokoje jsou jedno-
lůžkové, dvoulůžkové typu Standard, Superior. Přistýlka je
možná pouze v pokoji Superior a je na vyžádání. Pokoje mají
SAT/TV, telefon koupelnu s vysoušečem vlasů, Některé pokoje
mají balkon - viz ceník. K hotelovému vybavení patří recepce,
aperitiv bar, restaurace á la carte, společenská místnost, smě-
nárna, trezor na recepci (za poplatek), parkoviště (za poplatek).
Ve společných prostorách hotelu je k dispozici WI-FI zdarma.
Hotel má soukromou kamenitou a betonovu pláž s kabinkami
a sprchami. Lehátka a slunečníky na pláži jsou k dispozici za
poplatek. Je zde možnost vodních sportů a potápění.

SMART SELECTION HOTEL ISTRA - OPATIJA
Termín                                                   20.5.- 24.6.         24.6.- 22.7.         22.7.- 26.8.          23.9.- 30.9.

NEOMEZENÉ NÁPOJE K VEČEŘI           16.9.- 23.9.         26.8.- 16.9.                                              

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, P (ulice)            9750                  11000                 12500                   8000

dítě do 12 let - přist. se 2 dosp. os.  X          ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             6830                   7700                   8750                    5600

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os. X                 8290                   9350                  10630                   6800
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Superior BM, 
1/2 Superior MS, 1/2 Economy, 1/1 P Standard

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeře točené místní
nápoje: (pivo, víno, ovocné  šťávy, voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný
úklid, klimatizace, WI-FI, využívání venkovního a vnitřního bazénu, 1x týdně taneční večer
s hudbou
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), povinný přihlašovací jednorázový poplatek 0,50 EUR/os. - platí
se na místě v recepci, parkovné cca 10 EUR/den - platí se na místě v recepci, dětská postýlka
(na vyžádní)  cca 10 EUR/den- platí se na místě v recepci, domácí zvíře (na vyžádání) cca 13
EUR/den- platí se na místě v recepci, trezor na recepci cca  1,50 EUR/den - platí se na místě
v recepci
X - přistýlka je možná pouze v 1/2 Superior, BM a 1/2 Standard,P a je na vyžádání.

SMART SELECTION HOTEL RESIDENZ - OPATIJA
Termín                                                       17.6.- 24.6.                    24.6.- 22.7.                    22.7.- 26.8.

NEOMEZENÉ NÁPOJE K VEČEŘI                                                     26.8.- 16.9.                             

dosp. os. v 1/2 pokoji Superior, BM                     9000                             10500                           12250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os. X             ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.                6300                              7350                             8580

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os. X                    7650                              8930                             10410
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Superior BM, 
1/2 Standart P,  1/1 Standart P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeře točené místní
nápoje: (pivo, víno, ovocné  šťávy, voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný
úklid, 1x týdně taneční večer s hudobu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), povinný přihlašovací jednorázový poplatek 0,50 EUR/os. - platí
se na místě v recepci, parkovné cca 10 EUR/den - platí se na místě v recepci, dětská postýlka
(na vyžádní)  cca 10 EUR/den- platí se na místě v recepci, domácí zvíře (na vyžádání) cca 13
EUR/den- platí se na místě v recepci, trezor na recepci cca  1,50 EUR/den - platí se na místě
v recepci
X - přistýlka je možná pouze v 1/2 Superior, BM a je na vyžádání.
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU (TEBD) 20% !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU (EDB) 15% !!!

Platí pro obě tabulky
Hotel má ideální polohu přímo u moře a přitom 500 metrů od centra města. Hotel má 45 pokojů na mořskou stranu, z toho
pouhých 8 pokojů má balkon, tudíž balkon nemůžeme zaručit. Pokojů do parku je 21 a balkony nemají. Pokoje jsou jednolůžkové
a dvoulůžkové s možností přistýlky, mají koupelnu, vysoušeč vlasů, telefon. Přistýlka je možná na vyžádání pouze v pokoji na
mořskou stranu.
Depandance se nacházejí přímo za hlavní budovou uprostřed krásného zeleného parku. Pokojů v depandanci je 29 a to do parku
a bez balkonu. Mají možnost přistýlky na vyžádání. Pokoje jsou s koupelnou a nemají SAT/TV, ani vysoušeč vlasů. Klienti používají
veškerých služeb hlavního hotelu, což je velká výhoda. Pouhých 150 m po pobřežní promenádě směrem k Rijece je veřejná
městská pláž, která se jmenuje Lipovica. 5 minut chůze směrem do centra je kompletně vybavená dětská pláž Tomaševač. Je to
uměle upravená oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře. Na pláži je dětské hřiště se skluzavkou, houpačkou a malým
kolotočem. Jsou zde i toalety a sprcha. Hosté mají k dispozici hotelovou restauraci, která slouží na terase i jako á la carte, aperitiv
bar, konferenční sál, TV místnost, taneční terasu, salón krásy, WI-FI připojení v recepci a v restauraci, parkoviště (za poplatek).
Hotel má vnitřní bazén s vyhřívanou mořskou vodou. Hotel zajišťuje večerní zábavné programy: hudební, taneční, různá
vystoupení, show (červen-září). Obchody jsou vzdáleny asi 300 m od hotelu. V hotelu (platí i pro depandanci) je možnost
bezlepkové stravy - na předchozí vyžádání.

SMART SELECTION HOTEL BELVEDERE A DEPANDANCE BELVEDERE**/* - OPATIJA

SMART SELECTION HOTEL BELVEDERE - OPATIJA
Termín                                                       27.5.- 24.6.                    24.6.- 22.7.                    22.7.- 26.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                         16.9.-23.9.                    26.8.- 16.9.                             

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, MS                    9250                             11000                            12000

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X             ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.                6480                              7700                              8400

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os.  X                   7860                              9350                             10200

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard,  P                     8000                              9500                             10500

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.                5600                              6650                             7350

dosp. osoba v 1/1 pokoji Standard, P                10500                            12000                           13000

DEPANDANCE  SMART SELECTION 
HOTELU  BELVEDERE - OPATIJA
Termín                                                       17.6.- 24.6.                    24.6.- 22.7.                    22.7.- 26.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                                                      26.8.- 9.9.                              

dosp. osoba v 1/2 pokoji Standard, P                 6750                              7500                              8750

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.  X             ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.                4730                              5250                              6130

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os.  X                    5740                              6380                              7440

dosp. os. v 1/1 pokoji Standard, P                      9250                             10000                            11250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeří točené místní nápoje
(ovocné šťávy, voda, pivo, víno), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, 1x
týdně tématická večeře s živou hudobu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný přihlašovací jednorázový poplatek 0,50 EUR/osoba - platí

se na místě v recepci, parkovné cca 8 EUR/den - platí se na místě v recepci, dětská postýlka
(na vyžádání) cca 10 EUR/den - platí se na místě v recepci, domácí zvíře (na vyžádání) cca 13
EUR/den - platí se na místě v recepci, trezor na recepci cca 1,50 EUR/den - platí se na místě
v recepci
X - přistýlka ve 1/2 pokoji Standard je na vyžádání
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CRIKVENICA
Známé turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než 100 let považováno za mimořádně
vhodné lázeňské místo s výbornými klimatickými podmínkami, čistým vzduchem bez smogu a prašných částí. Uvádí se zde
až 2500 hodin slunečního svitu v roce. Vzhledem k podnebí blahodárně působícímu na lidský organismus, více než tři
kilometry dlouhým písečným plážím s mělčinou i okolí s překrásnou středomořskou vegetací je tato oblast vhodná pro
všechny věkové skupiny. Historie města Crikvenica je rovněž velmi bohatá. V roce 1412 postavil vévoda Frankopan klášter
v blízkosti středověkého chrámu (dnes hotel Kaštel) pro Pavlínský církevní řád. Klášter se stal centrem kultury. Později
vznikl v okolí přístav a vesnice – „Crikva“ ve slovanském jazyce. Takto tedy vznikl název města Crikvenica. Do Crikvenice
a na ostrov Krk jezdí Češi již více než 80 let. Čeští lékaři zde ve dvacátých letech zřídili dnes nejstarší sanatorium thalasso
terapie. Městská pláž v Crikvenici je placená. 

PAVILONY A BUNGALOVY KAČJAK** - DRAMALJ (CRIKVENICA)

Leží na tichém a malebném poloostrově uvnitř stře-
domořské zeleně, vzdálené asi 6 km od centra
města Crikvenica. Pavilony jsou směrovány k moři.
Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, s bal-
konem/terasou. Pláže jsou pěkné - s malými kamínky
a pískem, vzdálené 200-300m. Na pláž se dostanete
po schodech. Stravování je v centrální restauraci,
která je situována na nejvyšším výběžku poloostrova
s krásnou terasou. Hostům je k dispozici restaurace
s aperitiv barem, taneční terasa, TV místnost, disko
klub, snack bar, menší obchod, parkoviště. Pro děti
je zde dětské hřiště. Ke sportovnímu vyžití slouží te-
nisové dvorce, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové
hry a další. Do centra města jezdí pravidelná auto-
busová doprava, v sezóně pak turistický vláček. 

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

Dramalj
Dramalj je dnes známé jako turistické městečko v těsné blízkosti Crikvenice. Má dnes 1400 obyvatel, kteří se zabývají pře-
vážně službami v cestovním ruchu a pohostinství. Městečko se začalo rozvíjet na konci 19. století po velkém rozvoji ces-
tovního ruchu v Crikvenici.
Má příznivé klimatické a zeměpisné podmínky a jeho blízkost od velkých měst Rijeky a Opatije přispěla jeho turistickému
rozvoji. V současné době je to turistické letovisko s několika hotely a nově postavenými apartmánovými vilami. V Dramalji
je řada kvalitních restaurací s místními specialitami, je zde i pošta, obchody, klinika. 
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Hotel Omorika se nachází na kraji města v mírném svahu nad
pláží, asi 2 km od centra města. Nabízíme zde dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky (pouze u pokojů s bočním výhledem
na moře), balkony pouze na mořskou stranu, SAT/TV, telefono-
nem. Hotel byl pro sezónu 2016 zrekonstruován na 4* - nově
klimatizace na pokojích, trezor, minibar, vysoušeč vlasů, zre-
konstruované koupelny, nábytek zůstal stejný. Na pokojích je
bezplatné WI-FI připojení k internetu. Pláže jsou oblázkové,
vzdálené cca 100-200m od objektu (přístup na pláž je přes
místní komunikaci). Hosté mají k dispozici klimatizovanou re-
stauraci, restauraci á la carte, aperitiv bar, taneční terasu, dva
sály pro různé konference (informace v CK). Ke sportovnímu
vyžití slouží tenisové dvorce, minigolf, stolní tenis, plážový
volejbal, vodní sporty a další.

HOTEL OMORIKA**** - CRIKVENICA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), povinný jednorázový
přihlašovací poplatek - 35 Kč/osoba (platí se v CK/u prodejce)

X - na vyžádání
Y - bungalov 1/3+1 musí být obsazen min. 3 plně platícími osobami
WI-FI připojení k internetu na recepci - ZDARMA
domácí zvíře na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci

PAVILONY A BUNGALOVY KAČJAK - CRIKVENICA (DRAMALJ)
Termín                                                     13.5.-3.6.             3.6.-1.7.             1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

                                                                   23.9.-7.10.           9.9.-23.9.            19.8.-9.9.                    
dospělá osoba 
v 1/2, 1/2+1 bungalovu - Terasa                     4500                   5250                   6000                    7250
první dítě do 6 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                               ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 6 let - bez lůžka 
na pokoji s rodiči a dítětem  X                          2250                   2630                   3000                    3630
dítě 6-12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                                  2250                   2630                   3000                    3630
dítě 12-18 let - přistýlka  
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                                   3150                   3680                   4200                    5080

dítě do 6 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             2700                   3680                   4200                    5080

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             3150                   4200                   4800                    5800
dospělá osoba - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                                  3600                   4200                   4800                    5800

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250
Všechny typy pokojů/bungalovů včetně cen na našich webových stránkách: 
1/2 BMS, 1/1, 1/2 BGW, 1/2+1 BGW, 1/3+1 BGW                                                                                 
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HOTEL ESPLANADE*** - CRIKVENICA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.12.2016 POSKYTUJEME 
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!!

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

Hotel Esplanade se nachází přímo u městské pláže v parku, cca 800 m od centra Crikvenice. Hotel má starší, původní část v me-
diteránském stylu z 30. let minulého století spojenou s přístavbou moderního pavilonu. Je centrálně vytápěn.
Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky a jednolůžkové. Jsou vybaveny SAT/TV, telefonem, WI-FI. Pokoje jsou umístěny na
mořskou stranu (tyto mají balkon a klimatizaci), směr město nebo směr park (viz ceníková tabulka).
Pláže jsou oblázkové, vzdálené cca 150 m od hotelu, oddělené pobřežní promenádou. Lehátka a slunečníky na pláži jsou za
poplatek. Hostům je k dispozici klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, taneční terasa s hudebními večery, parkoviště, minigolf,
stolní tenis. Sportovní vyžití dle místní bohaté nabídky.

HOTEL OMORIKA - CRIKVENICA
Termín                                                     13.5.-3.6.             3.6.-1.7.             1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI            23.9.-7.10.           9.9.-23.9.            19.8.-9.9.                    
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
MS, boční pohled na moře, balkon                   7750                  10250                 12000                  14000
první dítě do 6 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                               ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 6 let - bez lůžka na 
pokoji s rodiči a dítětem  X                               3880                   5130                   6000                    7000
dítě 6-12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                                  3880                   5130                   6000                    7000
dítě 12-18 let - přistýlka  
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                                  5430                   7180                   8400                    9800

dítě do 6 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             4650                   7180                   8400                    9800

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5430                   8200                   9600                   11200

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.              6200                   8200                   9600                   11200

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250
Všechny typyp pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BMS - přímý pohled, 
1/2 BMS - boční pohled, 1/2 mezzanin, 1/1 MS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří neomezeně místní
točené nápoje: voda, pivo, víno, nealkoholické nápoje z automatu), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné (omezený počet míst), WI-FI připojení k internetu
v lobby baru i na pokojích
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 35 Kč/osoba
(platí se v CK/u prodejce)
X - na vyžádání
domácí zvíře na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
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HOTEL ZAGREB - CRIKVENICA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.12.2016 POSKYTUJEME 
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!!

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME 
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

Hotel Zagreb se dá nazvat rodinným hotelem. Je umístěn v blíz-
kosti centra města Crikvenice, na začátku velké městské pláže,
končí u něj lázeňská kolonáda.
Hotel je centrálně vytápěn. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností
přistýlky (pouze na vyžádání), telefonem, dále nabízí pokoje
jednolůžkové. Balkon mají pouze pokoje na mořskou stranu.
Hotel dělí od oblázkové a písčité pláže jen lázeňská kolonáda
(místní komunikace). Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv
bar, pizzerie, pivnice, velká venkovní terasa. Pro děti je zde
dětské hřiště. Sportovní vyžití dle místní nabídky.

HOTEL INTERNATIONAL** – CRIKVENICA

Nachází se na hlavní městské třídě Crikvenice, v blízkosti přístaviště. Hotel je centrálně vytápěn, má výtah. Pokoje jsou
dvoulůžkové s možností přistýlky a jednolůžkové. Pokoje na mořskou stranu mají SAT/TV, balkon. Hostům je k dispozici
klimatizovaná restaurace, taverna, kasino, aperitiv bar, kavárna s terasou. V blízkosti je diskotéka. Hotel dělí od oblázkové
a písčité pláže jen lázeňská kolonáda. Před hotelem se nachází přístav. Sportovní vyžití dle místní nabídky.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

HOTEL ZAGREB - CRIKVENICA
Termín                                                     13.5.-3.6.             3.6.-1.7.             1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

                                                                   23.9.-7.10.           9.9.-23.9.            19.8.-9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BMS                   5750                   6500                   8000                    9750
první dítě do 6 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.  X                           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 6 let - bez lůžka 
na pokoj s rodiči a dítětem  X                           2880                   3250                   4000                    4880
dítě 6-12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.   X                              2880                   3250                   4000                    4880
dítě 12-18 let - přistýlka  
(3. lůžko) se 2 dosp. os.   X                              4030                   4550                   5600                    6830

dítě do 6 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             3450                   4550                   5600                    6830

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            4030                   5200                   6400                    7800

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os.   X               4600                   5200                   6400                    7800

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BMS, 1/2 Ulice, 1/1 Ulice

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, parkovné 7 EUR/den - platí se na místě v
recepci (omezený počet míst), pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce),

povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 35 Kč/osoba (platí se v CK/u prodejce)
X - na vyžádání
WI-FI připojení k internetu na recepci - ZDARMA
domácí zvíře na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci

HOTEL ESPLANADE - CRIKVENICA
Termín                                                     13.5.-3.6.             3.6.-1.7.             1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI            23.9.-7.10.           9.9.-23.9.            19.8.-9.9.                    
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
MS, klimatizace, balkon                                   6500                   8750                  10750                  11750
první dítě do 6 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.  X                           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 6 let - bez lůžka 
na pokoji s rodiči a dítětem  X                          3250                   4380                   5380                    5880
dítě 6-12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.  X                               3250                   4380                   5380                    5880
dítě 12-18 let - přistýlka  
(3. lůžko) se 2 dosp. os.  X                               4550                   6130                   7530                    8230

dítě do 6 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.              3900                   6130                   7530                    8230

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             4550                   7000                   8600                    9400

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os.  X                5200                   7000                   8600                    9400

dětská postýlka   X                                           1250                   1250                   1250                    1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BMS, 1/2 P, 1/2 Město, 
1/1 MS, 1/1 Město

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří neomezeně místní
točené nápoje: voda, pivo, víno, nealkoholické nápoje z automatu), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné (omezený počet míst)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 35 Kč/osoba
(platí se v CK/u prodejce)
X - na vyžádání
WI-FI připojení k internetu na recepci i pokojích - ZDARMA
domácí zvíře na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
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HOTEL KAŠTEL** – CRIKVENICA

Romantický hotel Kaštel se nachází při ústí říčky Dubračina a cca 50 m od centra města, které nabízí mnoho restaurací,
cukráren, obchůdků a zábavy. Přímo před hotelem je oblázková pláž s pozvolným přístupem do moře. Hotel byl přestavěn
z dřívějšího kláštera ze 14 století, jehož některé části zůstaly zachovány v prostorách hotelu, např. věž se zvonicí. Hotel nabízí
ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, s vanou , WC, SAT/TV, telefonem. Pokoje jsou bez balkonu s pohledem
směrem k moři nebo do parku.  Hostům je k dispozici: recepce, klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, televizní místnost, výtah,
venkovní terasa, plážová restaurace. V 1. poschodí budovy je umístěna restaurace, kde se podává stravování. Sportovní vyžití dle
místní bohaté nabídky.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

HOTEL INTERNATIONAL - CRIKVENICA
Termín                                                     13.5.-3.6.             3.6.-1.7.             1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI            23.9.-7.10.           9.9.-23.9.            19.8.-9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BMS                   6250                   7000                   8500                    9750
první dítě do 6 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os. X                            ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 6 let - bez lůžka 
na pokoji s rodiči a dítětem  X                          3130                   3500                   4250                    4880
dítě 6-12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.  X                               3130                   3500                   4250                    4880
dítě 12-18 let - přistýlka  
(3. lůžko) se 2 dosp. os.  X                               4380                   4900                   5950                    6830

dítě do 6 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             3750                   4900                   5950                    6830

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             4380                   5600                   6800                    7800

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os.  X                5000                   5600                   6800                    7800

dětská postýlka   X                                           1250                   1250                   1250                    1250

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BMS, 1/2 Město (sever), 1/1 Město

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří neomezeně místní
točené nápoje: voda, pivo, víno, nealkoholické nápoje z automatu), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, parkovné 7 EUR/den - platí se na místě
v recepci (omezený počet míst), pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u
prodejce), povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 35 Kč/osoba (platí se v CK/u prodejce)
X - na vyžádání
WI-FI připojení k internetu na recepci - ZDARMA
domácí zvířata nejsou povolena

HOTEL INTERNATIONAL
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - RIVIERA CRIKVENICA 

Apartmány jsou velmi dobře umístěny, a to podél celé Crikvenické riviéry. Všechny APT jsou vzdáleny cca 500 m od moře, neboť
Crikvenicí prochází jadranská magistrála. Je třeba počítat s tím, že v první linii od moře se nacházejí hotely s vyhlášenou
promenádou a místní komunikace. Apartmány jsou 2-8lůžkové s možností přistýlky, kompletně vybavené. Ze všech je blízko do
různých obchodů, restaurací a kaváren. Z centra města jezdí turistický vláček, a to severním směrem na Kačjak a jižním směrem
do Selců. Parkovné je zdarma pouze v případě možnosti parkování přímo u vily (doporučujeme uvést požadavek parkování u vily
přímo do objednávky).

HOTEL KAŠTEL - CRIKVENICA
Termín                                                     13.5.-3.6.             3.6.-1.7.             1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VĚČEŘI            23.9.-7.10.           9.9.-23.9.            19.8.-9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji MS                        6500                   8750                  10500                  11750

1.dítě do 6 let - přistýlka se 2 dosp. os. X        ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

2.dítě do 6 let bez lůžka se 2 dosp. os. X             3250                   4380                   5250                    5880

dítě 6-12 let - přistýlka se 2 dosp.os. X            3250                   4380                   5250                    5880

dítě 12-18 let - přistýlka s 2 dosp. os. X             4550                   6130                   7350                    8230

dítě do 6 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            3900                   6130                   7350                    8230

dítě 6 -12 let - řádné lůžko s 1 dosp.os.            4550                   7000                   8400                    9400

dosp.osoba - přistýlka se 2 dosp. os. X            5200                   7000                   8400                    9400

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 MS, 1/2 P- sever,1/1 MS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří neomezeně místní
točené nápoje: voda, pivo, víno, nealkoholické nápoje z automatu), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, parkovné 7 EUR/den - platí se na místě
v recepci (omezený počet míst), pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u
prodejce), povinný jednorázový přihlašovací poplatek 35 Kč/osoba (platí se v CK/u pro-
dejce)
X - na vyžádání
WI-FI připojení k internetu na recepci i pokojích - ZDARMA
domácí zvíře na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recpeci

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - RIVIERA CRIKVENICA
Termín                                                    29.4.-24.6.           24.6.-8.7.            8.7.-22.7.            22.7.-19.8.

                                                                    2.9.-7.10.            26.8.-2.9.           19.8.-26.8.                   

1/2 APT                                                            6500                   7500                   8500                    9750

1/4 APT                                                          10000                 12000                 14000                  16500

1/6 APT                                                          13500                 15500                 17500                  20000

1/8 APT                                                           16500                 18500                 20500                  23500

přistýlka                                                           1630                   1880                   1880                    2130

dítě do 7 let bez lůžka                                       880                     880                     880                      880

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
(v případě parkování přímo u vily)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
Možnost připojení k internetu v apartmánu - na vyžádání - ZDARMA
klimatizace na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě majiteli
domácí zvíře na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě majiteli  
Při zakoupení jednodenního výletu přímo v kanceláři agentury Autotrans v Crikvenici
poskytuje agentura našim klientům 10% slevu z ceny výletu !!
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

HOTEL A PAVILONY SLAVEN***/** - SELCE (CRIKVENICA)

Nachází se v centru městečka Selce a cca 2 km jižně od města Crikvenice. V hotelu je umístěna centrální recepce a restaurace
se zahradní terasou – společné i pro pavilony, které jsou ve vzdálenosti asi 100 m. Jednoduše vybavené pokoje jsou dvoulůžkové
s možností přistýlky. Pokoje v pavilonech mají balkon. Pláže jsou oblázkové a kamenité, vzdálené cca 100-300 m od objektu. Na
pláži je malý tobogán. Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar, taneční terasa s hudebními večery, snack bar, parkoviště.
U hotelu je dětské hřiště. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, stolní tenis, minigolf, vodní sporty a další. Hostům jistě
poslouží bohatá místní nabídka sportovních aktivit u hotelu i na pláži. Upozorňujeme, že restaurace v hotelu Slaven je rozdělena
na 2 části – jedna část slouží pro hosty hotelu a druhá pro hosty pavilonů. Ceník hotelu Slaven najdete na www.chorvatskozababku.cz

PAVILONY SLAVEN - CRIKVENICA (SELCE)
Termín                                                     13.5.-3.6.             3.6.-1.7.             1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

                                                                   23.9.-7.10.           9.9.-23.9.            19.8.-9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji - Balkon                4500                   5250                   6500                    7250
první dítě do 6 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                               ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 6 let - bez lůžka 
na pokoji s rodiči a dítětem  X                          2250                   2630                   3250                    3630
dítě 6-12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                                  2250                   2630                   3250                    3630
dítě 12-18 let - přistýlka  
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                                   3150                   3680                   4550                    5080

dítě do 6 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            2700                   3680                   4550                    5080

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            3150                   4200                   5200                    5800

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.              3600                   4200                   5200                    5800

dosp. os.v 1/1 pokoji (1/2 single use)             6750                   7880                   9750                   11600

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné (omezený počet míst)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), povinný jednorázový
přihlašovací poplatek - 35 Kč/osoba (platí se v CK/u prodejce)
X - na vyžádání
WI-FI připojení k internetu na recepci hotelu Slaven - ZDARMA
domácí zvíře na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci

HOTEL SLAVEN

PAVILONY SLAVEN
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NOVI VINODOLSKI
Město Novi Vinodolski, které bylo založeno již v římských dobách, je umístěno uprostřed Kvarnerského zálivu a Kvarnerské
riviéry na úbočí Malé Kapele na břehu Vinodolského kanálu, naproti ostrovu Krk. Turistická tradice, která trvá již přes 130 let
(od roku 1878), ho zařazuje mezi významná jadranská letoviska s moderními hotely, turistickými středisky, kempy, vilami
a apartmány k pronájmu. Letovisko sahá od plodné Vinodolské doliny na západě až po vesnice Povile a Klenovice na jihu.
Nabízí 22 km mořského pobřeží, pláží a promenád v mediteránské zeleni. Vybavené obchody, kavárnami, restauracemi,
muzeem, galerií, kulturními památníky (Vinodolský zákon z roku 1288), bankami a další nabídkou služeb, zábavou, sportem
a lékařskými programy nabízí toto přístavní město a jeho okolí aktivní odpočinek všem turistům. Výhodná přístupová poloha
oblasti Novi Vinodolski ze střední Evropy – přes Rijeku a Crikvenici – dává možnost rychlé dopravy. 

Hotel se nachází cca 200 m od centra Novi Vinodolski, skládá se z původní lázeňské budovy a nové části, stará část je umístěna
v udržovaném parku. Depandance se nachází 20 m od hotelu. Pokoje v hotelu i v depandanci jsou jednolůžkové, dvoulůžkové
s možností přistýlky nebo rodinné.  Všechny pokoje mají SAT/TV, balkon; popis rodinných pokojů – viz ceníková tabulka. 
Nově nabízíme také hotelové apartmány pro 4-5 osob v původní lázeňské části hotelu: APT 5 – 2.p., 2 ložnice (1. s dvoulůžkem,
2. se 3 samostatnými lůžky), výklenek s kuchyňským koutem, soc. zař., balkon s pohledem na moře. APT 4 – 3.p. (není přístupné
výtahem), 2 ložnice (1. s dvoulůžkem, 2. s palandou), kuchyňský kout, klimatizace, soc. zař., balkon (pohled na moře nelze
zaručit). Hostům je k dispozici klimatizovaná restaurace s terasou, aperitiv bar s taneční terasou; dále kadeřnický salón, sauna,
masáže, kosmetický salón, WI-FI na recepci - to vše za poplatek. Hotel má konferenční místnost pro 250 osob (informace v CK).
Dále má vnitřní bazén (otevřen před a po sezóně) a venkovní bazén s mořskou vodou a dětské brouzdaliště, bar na pláži, obchod
se suvenýry, apod. Pláže jsou zčásti oblázkové s pozvolným vstupem, zčásti kamenité s upravenými plochami pro slunění
a dětským pískovým hřištěm, vzdálené cca 50m. Na pláži je možnost zapůjčení lehátek a slunečníků za poplatek. Sprcha na pláži
je také placená (žetony lze zakoupit ve stánku). Sportovnímu vyžití slouží tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, malé hřiště pro
míčové hry, nabídka vodních sportů – za poplatek. Do města se lze během pár minut dostat po pěší zóně, která je lemována
obchůdky, restauracemi, kavárnami apod.

HOTEL**+, HOTELOVÉ APARTMÁNY**+ A DEPANDANCE LIŠANJ** - NOVI VINODOLSKI
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HOTEL LIŠANJ - NOVI VINODOLSKI
Termín                                                 10.6.-17.6.    17.6.-24.6.       24.6.-1.7.          1.7.-8.7.        8.7.-26.8.

                                                                  2.9.-9.9.                              26.8.-2.9.                                      

NOVÁ ČÁST                                                                                                                                                  

dospělá osoba v 1/2 pokoji, balkon              6490             6990               7490               8390              8190
1. a 2. dítě do 6 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)  Y       ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
1. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3. lůžko)   Y          ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
2. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (4. lůžko)                 3390             3490               3790               4190              4090
1. a 2.dítě 12-18 let - 
přístýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)             4690             4990               5290               5890              5690
dospělá osoba - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4., lůžko)            6090             6390               6790               7490              7390

dospělá osoba v 1/1 pokoji, balkon              9735            10485             11235             12585            12285

PŮVODNÍ ČÁST                                                                                                                                             

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BMS                  5990             6690               7290               8190              7990
1. a 2. dítě do 6 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)  Y       ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
1. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3. lůžko)  Y           ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
2. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (4. lůžko)                  3190             3490               3790               4190              4090
1. a 2.dítě 12-18 let - 
přístýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)              4190             4690               5190               5790              5590
dospělá osoba - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4., lůžko)            5490             6390               6790               7490              7290

dospělá osoba v 1/1 pokoji, balkon              8985            10035             10935             12285            11985

přípl. za výhled na moře  (cena na pokoj)           690               690                 690                 690                690

přípl. za rodinný pokoj (cena na pokoj)  X           990               990                 990                 990                990

zapůjčení lednice                                           600               600                 600                 600                600
plná penze (cena na osobu - 
platí i pro děti do 6 let)                                  990               990                 990                 990                990

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
(lze připlatit)
X - rodinný pokoj - dvoulůžkový pokoj se 2 přistýlkami formou palandy
X1 - rodinný pokoj - 2 propojené místnosti, v jedné je dvoulůžko, ve druhé 2 přistýlky formou
palandy, každá místnost má menší balkon, pokoj má 1 sociální zařízení + umyvadlo v dětském
pokoji 
Y - pro využití slevy 2 dětí zdarma je nutné, aby stáří obou dětí bylo do 6 let; v případě, že
jedno dítě je již starší (do 12 let) je zdarma pouze jedno dítě a druhé platí ceníkovou cenu za
2. dítě 6-12 let
příplatek nápoje: místní točené nápoje z automatu (červené a bílé víno, pivo, voda, džus,
příp. ledový čaj) - 2,5 EUR/osoba/den - platí se na místě v recepci, nápoje musí být
zakoupeny pro všechny osoby v pokoji (děti do 6 let mají nápoje zdarma)
DÍTĚ DO 6 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA

DEPANDANCE LIŠANJ - NOVI VINODOLSKI
Termín                                                 10.6.-17.6.    17.6.-24.6.       24.6.-1.7.          1.7.-8.7.        8.7.-26.8.

                                                                  2.9.-9.9.                              26.8.-2.9.                                      

dospělá osoba v 1/2 pokoji, balkon              4990             5490               6690               7290              6990
1. a 2. dítě do 6 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)   Y      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
1. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3. lůžko)   Y          ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
2. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (4. lůžko)                  2190             2790               3390               3690              3590
1. a 2.dítě 12-18 let - 
přístýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)             3890             4290               4690               5190              4990
dospělá osoba - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4, lůžko)             4590             5390               5990               6690              6490

dospělá osoba v 1/1 pokoji, balkon              7485             8235              10035             10935            10485
příplatek za 1/4 rodinný pokoj 
(cena na pokoj)  X1                                        990               990                 990                 990                990

příplatek za pokoj ve 3. a 4. patře                  590               590                 590                 590                590

zapůjčení lednice                                           600               600                 600                 600                600
plná penze (cena na osobu - 
platí i děti do 6 let)                                        990               990                 990                 990                990HOTELOVÉ APARTMÁNY V HOTELU LIŠANJ - NOVI VINODOLSKI

Termín                                                 10.6.-17.6.    17.6.-24.6.       24.6.-1.7.          1.7.-8.7.        8.7.-26.8.

                                                                  2.9.-9.9.                              26.8.-2.9.                                      

APT 4, bez balkonu, s klimatizací, lednice                                                                                                       

dospělá osoba v 1/4 apartmánu                   5990             6490               6990               7790              7490
1. a 2. dítě do 6 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)  Y       ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
1. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3. lůžko)  Y           ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
2. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (4. lůžko)                 3990             4290               4390               5690              5390
1. a 2.dítě 12-18 let - 
přístýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)             4490             4990               5290               6390              5990
dospělá osoba - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4, lůžko)             4990             5490               5990               6990              6690

APT 5, B pohled moře, lednice                                                                                                                     

dospělá osoba v 1/4-5 apartmánu               6990             7490               7990               8990              8590
1. a 2. dítě do 6 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3.,4. lůžko)  Y       ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
1. dítě 6-12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os. (3. lůžko)  Y           ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
2. a 3. dítě 6-12 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. a dítětem (4., 5. lůžko)           3990             4490               4990               5990              5590
1., 2.,3. dítě 12-18 let - 
přístýlka se 2 dosp. os. (3.,4.,5. lůžko)         4990             5490               5990               6490              6290
dospělá osoba - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3.,4, lůžko)                           6390             6690               6990               7990              7590
příplatek za výhled 
na moře u APT 4 (cena na APT)                       690               690                 690                 690                690
plná penze (cena na osobu - 
platí i pro děti do 6 let)                                  990               990                 990                 990                990

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, lednice, úklid apartmánu,
výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné, klimatizace (pouze u APT 4)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
(lze připlatit)
Y - pro využití slevy 2 dětí zdarma je nutné, aby stáří obou dětí bylo do 6 let; v případě, že
jedno dítě je již starší (do 12 let) je zdarma pouze jedno dítě a druhé platí ceníkovou cenu za
2. dítě 6-12 let
příplatek nápoje: místní točené nápoje z automatu (červené a bílé víno, pivo, voda, džus,
příp. ledový čaj) - 2,5 EUR/osoba/den - platí se na místě v recepci, nápoje musí být
zakoupeny pro všechny osoby v apartmánu (děti do 6 let mají nápoje zdarma)
DÍTĚ DO 6 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA

Popiska platí pro hotel a depandance
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OSTROV KRK
Největší ostrov v Jadranském moři (409 km2) leží právě ve skupině Kvarnerských ostrovů. Na rozdíl od většiny jadranských
ostrovů je Krk poměrně hustě osídlen (asi 17 000 obyvatel). Téměř všechny obce leží na pobřeží a jsou současně
i tradičními turistickými středisky. Jeho osídlení i historie jsou velmi staré. Ostrov byl významným střediskem hlaholského pí-
semnictví a dodnes slouží františkánští mniši bohoslužby na ostrůvku Košljun u Punatu  staroslověnským jazykem. Celkový
ráz ostrova je poměrně klidný, zejména ve srovnání se západoistrijskými středisky. V 70. letech byl dokončen most
z pevniny od Kraljevice, takže dopravní spojení je velmi dobré. Z mnoha středisek nabízí naše CK například: Omišalj, Njivice,
Malinska, Punat, Krk, Pinezići, Šilo a Baška. 

První na ostrově, hned za mostem, který spojuje pevninu a ostrov, se nachází Omišalj. Malé - historické městské jádro leží
na vyvýšenině 85 m, uprostřed Omišaljského zálivu. Historie vzniku sahá až do 12. století. V 15. století dal kníže Ivan VII.
vystavět pevnost, která tehdy byla jedinou na ostrově Krku. Tříkilometrový záliv je ideální hlavně pro závody ve veslování
a plachtění. Jsou zde k dispozici tenisové kurty, mini-golfové hřiště, stolní tenis, dětské hřiště.

Omišalj

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - 
NOVI VINODOLSKI

Nachází se v krásných soukromých vilách přímo na vinodolském
pobřeží. Z většiny apartmánů je skutečně krásný výhled na moře
a protilehlý ostrov Krk. Vzdálenost apartmánů od moře se
pohybuje od 100 do 900 m. Všechny apartmány jsou vybaveny
vlastní kuchyní, WC, sprchou, většinou s přilehlou zahrádkou.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - NOVI VINODOLSKI
Termín                                                    29.4.-17.6.            17.6.-8.7.            8.7.-29.7.            29.7.-19.8.

                                                                   26.8.-7.10.          19.8.-26.8.                                              

                                                                  7=6 (AKC)         7=6 (AKC)        7=6 (AKC)                    

1/2 APT - typ studio                                         5950                   6800                   7230                    9500

1/2 APT                                                           6380                   7230                   7860                   10250

1/3 APT                                                            6800                   7440                   8500                   11500

1/4 (1/2+2) APT - typ studio                           8080                   8710                   9780                   13750

1/4 (2/2) APT                                                  9140                   9990                  11690                  16500

1/5 (1/2+1/3) APT                                         9560                  10630                 12750                  17500

1/6 (2/3) APT                                                 10630                 11690                 13810                  18750

1/6 (3/2) APT                                                 11690                 12750                 14880                  20000

1/7 (2/2+1/3) APT                                         12750                 14880                 15940                  21250

1/8 (1/2+2/3) APT                                         13810                 17000                 18060                  23750

1/8 (4/2) APT                                                 14880                 18060                 20190                  30000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 2,50 EUR - platí se na místě v agentuře, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
WI-FI připojení k internetu ve všech apartmánech ZDARMA
klimatizace - na vyžádání 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvíře - na vyžádání 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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HOTEL ADRIATIC**+ A DEPANDANCE PRIMORKA/MARINA** - OMIŠALJ (OSTROV KRK)

Tento komplex se nachází na severozápadním
pobřeží ostrova Krk, přímo u moře, od centra
města Omišalj cca 500 m. Komplex se skládá
z hlavní budovy – hotel Adriatic a 2 depandancí
– Primorka a Marina. Pokoje v hotelu jsou dvou-
lůžkové s možností přistýlky, SAT/TV, TEL, taktéž
pokoje jednolůžkové. Hotel nerozlišuje pokoje
s balkony, na mořskou stranu nebo park. Pokoje
v depandanci jsou dvoulůžkové s možností přistýlky,
malým balkonem, taktéž pokoje jednolůžkové;
jsou vybaveny starším nábytkem.  Pláže jsou ob-
lázkové a kamenité s upravenými plochami na
slunění, vzdálené cca 100-200m. Pod dětským
hřištěm je vstup do vody i pláž upravená pro děti
a neplavce s písčitým dnem. Na protější straně
zátoky, kde se hotely nachází, jsou vybudovány
přečerpávací nádrže, ty však nijak neovlivňují
čistotu moře (sledováno Unescem), ani poklid
prostředí tohoto turistického střediska. Hostům
je k dispozici hotelová restaurace, restaurace á
la carte, terasa, aperitiv bar, kavárna, disko bar,
taverna, kadeřnický salón, masážní salón, obchů-
dek se suvenýry, pohlednicemi, poštovními znám-
kami, WiFi internet a TV v recepci. Restaurace
a společné prostory jsou klimatizovány. Možnost
výletů lodí, sjednání vypůjčení automobilu, potápění,
vodní sporty a další. Jsou zde tenisové dvorce,
minigolf, hřiště pro míčové hry (košíková, volejbal),
stolní tenis na pláži, parkoviště.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

HOTEL ADRIATIC - OMIŠALJ (OSTROV KRK)
Termín                                                 13.5.-10.6.     10.6.-1.7.        1.7.-15.7.        15.7.-29.7.     29.7.-12.8.

                                                                 9.9.-30.9.       2.9.-9.9.         26.8.-2.9.       12.8.-26.8.             
dospělá osoba v 1/2 pokoji                           4990             5700               6180               7360              8310
dítě do 7 let bez lůžka 
(se stravou) se 2 dosp. os.                         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 14 let - přistýlka 
(3.lůžko) ve 2+1 pokoji s rodiči                     2490             2850               3090               3680              4160
dítě do 14 let – řádné lůžko 
v 1/2 pokoji s jedním z rodičů                       2490             2850               3090               3680              4160
2 děti ve věku do 14 let 
v samostatném pokoji   X                              3490             3990               4320               5150              5820

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            4490             5130               5560               6630              7480

dospělá osoba v 1/1 pokoji                           6480             7410               8030               9570             10810

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkování; pro tabulku s plnou penzí je zahrnuta 7x plná
penze - snídaně a večeře - švédský stůl, oběd - výběr z menu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž nezahrnuje nápoje k večeři,
k obědu
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)

X - cena je za osobu
dětská postýlka (na vyžádání) -  5 EUR/den - platí se na místě v recepci

HOTEL ADRIATIC - PLNÁ PENZE - OMIŠALJ (OSTROV KRK)
Termín                                                 13.5.-10.6.     10.6.-1.7.        1.7.-15.7.        15.7.-29.7.     29.7.-12.8.

                                                                 9.9.-30.9.       2.9.-9.9.         26.8.-2.9.       12.8.-26.8.             

dospělá osoba v 1/2 pokoji                           6300             6980               7430               8550              9450
dítě do 7 let bez lůžka 
(se stravou) se 2 dosp. os.                         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 14 let - přistýlka 
(3.lůžko) ve 2+1 pokoji s rodiči                     3150             3490               3710               4280              4730
dítě do 14 let – řádné lůžko 
v 1/2 pokoji s jedním z rodičů                       3150             3490               3710               4280              4730
2 děti ve věku do 14 let 
v samostatném pokoji   X                               4410             4880               5200               5990              6620

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            5670             6280               6680               7700              8510

dospělá osoba v 1/1 pokoji                           8190             9070               9650              11120            12290
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - ŠILO, KLIMNO, SOLINE, (RIVIERA ŠILO, OSTROV KRK)

Šilo

Šilo je menší, turistické městečko, ideální pro rekreaci a odpočinek. Je umístěno na severovýchodě ostrova, vzdáleno cca 20 km jízdy
autem od mostu na ostrov. Mořskou cestou je Šilo spojeno s Crikvenicí, odkud jezdí do Šila lodě po celý den (10 minut jízdy).
Šilo má písečné pláže a křišťálově čisté moře. Ke koupání je zde řada pěkných zátok. Dovolenou zde trávíte v soukromých vilách,
v kompletně zařízených apartmánech. V době největší letní sezóny zde pobývá nejvýše 1 200 hostů, což dává předpoklad klidné
dovolené. Několik malých restaurací nabízí vše, co host potřebuje. V zátoce Klimno, která je vzdálena od Šila 8 km, je možnost koupání
na pláži s léčivým bahnem. Všechny apartmány jsou velmi prostorné, obzvlášť APT kategorie „A“, vždy s terasou nebo balkónem.
Vzdálenost od pláže je max. 700 m. Popis v ceníku. Ideální spojení klidného pobytu v Šilu a večerní zábavy na pevnině v Crikvenici.

DEPANDANCE PRIMORKA/MARINA - OMIŠALJ (OSTROV KRK)
Termín                                                 13.5.-10.6.     10.6.-1.7.        1.7.-15.7.        15.7.-29.7.     29.7.-12.8.

                                                                 9.9.-30.9.       2.9.-9.9.         26.8.-2.9.       12.8.-26.8.             

dospělá osoba v 1/2 pokoji                           4510             5230               5700               6180              7360
dítě do 7 let bez lůžka 
(se stravou) se 2 dosp. os.                         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 14 let - přistýlka 
(3.lůžko) ve 2+1 pokoji s rodiči                     2260             2610               2850               3090              3680
dítě do 14 let – řádné lůžko 
v 1/2 pokoji s jedním z rodičů                       2260             2610               2850               3090              3680
2 děti ve věku do 14 let 
v samostatném pokoji   X                               3160             3660               3990               4320              5150

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            4060             4700               5130               5560              6630

dospělá osoba v 1/1 pokoji                           5870             6790               7410               8030              9570

příplatek plná penze (menu)                          1750             1750               1750               1750              1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkování; pro tabulku s plnou penzí je zahrnuta 7x plná
penze - snídaně, večeře - švédský stůl, oběd - výběr z menu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž nezahrnuje nápoje k večeři,
k obědu, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - cena je za osobu
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (na vyžádání), možné pouze v depandanci Primorka - 5 EUR/den - platí se na
místě v recepci

DEPANDANCE PRIMORKA/MARINA - PLNÁ PENZE - 
OMIŠALJ (OSTROV KRK)
Termín                                                 13.5.-10.6.     10.6.-1.7.        1.7.-15.7.        15.7.-29.7.     29.7.-12.8.

                                                                 9.9.-30.9.       2.9.-9.9.         26.8.-2.9.       12.8.-26.8.             

dospělá osoba v 1/2 pokoji                           5850             6530               6980               7430              8550
dítě do 7 let bez lůžka 
(se stravou) se 2 dosp. os.                         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 14 let - přistýlka 
(3.lůžko) ve 2+1 pokoji s rodiči                     2930             3260               3490               3710              4280
dítě do 14 let – řádné lůžko 
v 1/2 pokoji s jedním z rodičů                       2930             3260               3490               3710              4280
2 děti ve věku do 14 let 
v samostatném pokoji   X                               4100             4570               4880               5200              5990

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            5270             5870               6280               6680              7700

dospělá osoba v 1/1 pokoji                           7610             8480               9070               9650             11120
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Původně malá rybářská vesnička v západní části ostrova,
dnes moderní turistické centrum s řadou hotelů, apartmánů
i kempem. Několik kilometrů dlouhé pláže, kde se střídají
oblázkové zátoky i přírodní kamenité pláže s uměle vytvořenými
plochami na slunění včetně širokého sportovního zázemí,
možnosti příjemného posezení v restauracích, pizzeriích
a cukrárnách, jsou základem obliby tohoto střediska u všech
rekreantů. Turistický úřad a město Njivice velmi dbá na udr-
žování a čistotu pláží, které zde nejsou přímo hotelové, ale
ve své většině městské. Nejhezčí pláž je v nedaleké části
Njivice - Kijac.

Njivice

Hotel Beli Kamik je umístěn v zalesněném zálivu asi 150 m od
moře a 10 min. chůze od centra městečka Njivice. Hlavní
hotelová budova je pasáží spojena s druhou budovou hotelu
(bývalou depandancí) a tvoří tak jeden ubytovací objekt. Pokoje
typu Superior jsou umístěné v hlavní budově a pokoje typu
Standard jsou v druhé budově. Pokoje jsou jednolůžkové, dvou-
lůžkové s možností přistýlky, s koupelnou, SAT/TV, telefonem,
klimatizací, WI-FI, pokoje Superior mají navíc minibar. Některé
pokoje jsou s balkonem - viz ceník. Hotel nabízí také rodinné
pokoje 1/2+2, které jsou na vyžádání. Hostům je k dispozici re-
staurace, aperitiv bar,  kavárna s TV, kosmetický a kadeřnický
salón, různé obchody, půjčovna jízdních kol, parkoviště. Hotelová
restaurace a společné prostory jsou klimatizované. Je zde posi-
lovna, pro děti  dětský klub, herna, hřiště. Ke sportovnímu vyžití
slouží tenisové dvorce, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové
hry, vodní sporty a další. Menší oblázková pláž je vzdálená cca
150 m od hotelu, podél promenády jsou asi 2 km dlouhé
kamenité pláže s malými zátokami a upravenými místy na
slunění. Nedaleko je také oddělená nudistická pláž. V otevřeném
prostoru v rámci celého resortu jsou dětská hřiště, ranní aqua
aerobic - u pláže, večerní hudba s tancem v lokále Plava terasa
(červenec-srpen), v ostatních měsících je hudba k tanci v hotelu
Beli Kamik.

HOTEL BELI KAMIK*** - NJIVICE (OSTROV KRK)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 5% !!! 

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - RIVIERA ŠILO - ŠILO,
KLIMNO, SOLINE (OSTROV KRK)
Termín                                                 29.4.-10.6.     10.6.-1.7.        1.7.-15.7.        15.7.-29.7.     29.7.-19.8.

                                                                 2.9.-7.10.      26.8.-2.9.                              19.8.-26.8.              

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                               

1/2 APT A                                                      6380             7010               9000              10380            12250

1/2 APT B - TYP STUDIO                                5530             6160               8250               9250             11000

1/4 (2/2) APT A                                            8710            10200             13000             15000            18000

1/4 (1/2+2) APT B                                        8080             9240              12000             13500            15750

1/6 (3/2) APT A                                           12540           13600             18250             20250            24000

1/6 (2/2+2) APT B                                       10840           12110             16000             18500            21250

1/8 (4/2) APT A - 2 koupelny                       15830           17640             22750             25500            28250

1/8 (3/2+2) APT B - 

1 koupelna + extra toaleta                           14450           16260             21250             24250            27250

přistýlka (možná v apartmánech typu A)           1250             1500               1500               1750              2000

dítě 3-5 let bez lůžka (s rodiči)                      1000             1000               1000               1000              1000

příplatek klimatizace  X                                 1500             1500               1500               1500              1500

domácí zvíře  X                                              1750             1750               1750               1750              1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek – 3 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře
JEDNO DÍTĚ DO 3 LET (NA 1 APARTMÁN) BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
WI-FI v apartmánu - na vyžádání - ZDARMA
X - na vyžádání
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
10 % sleva na panoramatické výlety lodí zakoupené u TA Estee
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HOTEL JADRAN*** - NJIVICE (OSTROV KRK)

Hotel Jadran je umístěný přímo nad pláží u hlavní promenády vedoucí do centra města Njivice (cca 200 m). Přímo před hotelem
u pláže je hostům k dispozici lehátkový bar. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky a jednolůžkové, všechny mají SAT/TV,
telefon, minibar, koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci, WI-FI. Všechny pokoje mají sociální zařízení, SAT/TV, telefon, minibar,
klimatizaci, WI-FI. Některé pokoje mají balkon - viz ceník. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, 2 terasy s pohledem na
moře, aperitiv bar, TV místnost, kadeřnický salón. Všechny společné prostory jsou klimatizované. Hotel pořádá taneční večery
s hudbou. V areálu resortu je posilovna, dětský klub, herna a dětské hřiště. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, stolní
tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, vodní sporty a další. Pláž oblázková, přírodní kamenitá a betonové plochy jsou přímo před
hotelem, vzdálené cca 10 m. V centru města najdete spoustu barů, obchůdků, cukrárny, pizzerii a další.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 5% !!!

HOTEL JADRAN - NJIVICE (OSTROV KRK)
Termín                                              20.5.- 10.6. 10.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 19.8.  9.9.- 16.9.   16.9.- 30.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                          26.8.- 9.9.                     19.8.- 26.8.                                                 

                                                                                                     SLEVA 15%                                                        SLEVA 15%   SLEVA 15%

dospělá osoba v 1/2 pokoji , MS                8000           9250          10200        12000         13750          6800           5740

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA

dítě 7-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.         4000           4630           5100           6000           6880           3400           2870

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       5600           6480           7140           8400           9630           4760           4020

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.         6400           7400            8160           9600          11000          5440           4590

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 MS, 1/2 BP, 1/2 P, 1/1 P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze
- švédský stůl, u večeří neomezeně místní točené
nápoje (pivo, víno, voda, ovocné šťávy), každodenní
úklid pokoje, výměna ručníků, klimatizace, pobytová
taxa, závěrečný úklid, WI-FI

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
domácí zvířata - nejsou povolena
SLEVA 15 % - uvedená cena je již vypočtena se
slevou 15 %, platí pro pobyty minimálně na
7 nocí ! Slevy se nesčítají.

HOTEL BELI KAMIK  - NJIVICE (OSTROV KRK)
Termín                                              20.5.- 10.6. 10.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 19.8.  9.9.- 16.9.  16.9.- 30.9.

                                                                                  26.8.- 9.9.                     19.8.- 26.8.                                                 

                                                                                                     SLEVA 15%                                                            SLEVA 15%     SLEVA 15%

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BM          7500           8750           9780          11500         13250          6380           5310

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA

dítě 7-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.         3750           4380           4890          5750           6630           3190           2660

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        5250           6130           6840          8050           9280           4460           3720

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.         6000           7000           7820          9200          10600          5100          4250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 standard BM, 1/2 standard BP, 
1/2 standard P, 1/2 superior BP, 1/2 superior BM, 1/1 standard P, 1/1 superior BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, klimatizace, pobytová taxa, závěrečný úklid,WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
domácí zvířata - nejsou povolena
SLEVA 15 % - uvedená cena je již vypočtena se slevou 15 % a platí pro pobyty minimálně na 7 nocí ! 
Slevy se nesčítají.
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - NJIVICE, KIJAC (OSTROV KRK)

Apartmány v soukromí nabízíme v Njivici a také v Njivici-Kijac na ostrově Krk a to v novějších privátních vilách situovaných cca
2 km od centra a 300-700 m od pláže. Pro danou oblast je zde nejkrásněji udržovaná štěrkopísková pláž. Každý apartmán má
plně vybavený kuchyňský kout, ložnici(e), sociální zařízení, balkon nebo terasu, místo pro parkování. Klimatizace je možná na
vyžádání a za příplatek.

Turistické městečko Malinska se nachází na západním břehu ostrova Krk, 15 km od mostu na ostrov. Je to malebné
turistické místo, známé v Evropě více než 100 let. Má bujnou  mediteránskou vegetaci, čisté moře i vzduch. Jsou zde
vlahá léta a mírná zima. Pláže jsou kulturně upravené, různorodého složení. Od betonových přes travnaté, až po mírně
písčité. Časté zátoky jsou zde stvořené pro potápění. 

Malinska

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - NJIVICE, KIJAC (OSTROV KRK)
Termín                                                 29.4.-24.6.     24.6.-8.7.        8.7.-22.7.        22.7.-29.7.     29.7.-19.8.

                                                                 2.9.-7.10.      26.8.-2.9.                              19.8.-26.8.              

                                                               7=6 (AKC)                                                                                     

1/2 APT                                                        5950             8500              10500             12750            14000

1/4 (2/2) APT                                              8080            11500             15000             18000            19750

1/6 (3/2) APT                                               9780            14500             18000             22500            25250

dítě 0-2 roky bez lůžka (max. 1 dítě)          ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě 2-4 roky bez lůžka (max. 1 dítě)              750               750                 750                 750                750

přistýlka - na vyžádání                                   1000             1250               1500               1750              2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek – 4 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře
dětská postýlka - na vyžádání (lůžkoviny + polštář musí mít klient vlastní) - 5 EUR/den - platí
se na místě v agentuře
klimatizace - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvíře - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
APT s možností WI-FI připojení jsou pouze na vyžádání - ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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DEPANDANCE DRAGA* - MALINSKA  (OSTROV KRK)

Draga je depandancí hotelu Malin****. Má jednoduše vybavené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací křeslo),
sociálním zařízením a balkonem s pohledem na moře. Stáří pokojů bohatě vynahrazují služby i nádherné prostředí areálu hotelu
Malin****, kde je zajištěno stravování formou výborných švédských stolů. Hostům je  k dispozici restaurace, aperitiv bar, terasa,
TV,  velký konferenční sál pro 350 osob a 3 malé sály pro 20-50 osob, trezor na recepci, restaurant klub Royal ve 3. patře hotelu,
noční bar, vinárna, restaurace á la carte na pláži hotelu. Dále hotel nabízí saunu, posilovnu, masáže, vířivku, solárium, minigolf,
vodní sporty a další. Ke sportovnímu vyžití slouží minigolf, vodní sporty a další. Pro děti je zde dětské hřiště a zajištěna animace.
Vedle hotelu je od r. 2009 potápěčské centrum. Pláže jsou přímo pod hotelem, a to oblázkové, písčité, přírodní kamenité,
betonová plata, vhodné pro děti, protože mají pozvolný vstup do moře. Na pláži je aquapark. Po cca 200 m chůze směrem do
města začíná dlouhá městská pláž, velmi udržovaná a vybavená WC a sprchami, také s pozvolným vstupem, písčitá, přírodní
kamenitá, betonová plata. 

APARTMÁNY JADROAGENT***- MALINSKA  (OSTROV KRK)

Apartmány Jadroagent se nacházejí ve společné zahradě poblíž centra Malinské, od hlavního městského koupaliště (pláž
kamenitá, oblázková, s hrubým pískem) jsou vzdáleny cca 400 m. Komplex se skládá ze čtyř samostatných objektů: NIKO, LUKA,
TONI a MAJA, ve které je i centrální recepce. Budovy jsou obklopeny zelení, každá má své vlastní parkoviště. Hosté mají k dispozici
3 venkovní grily (jeden z nich je zastřešen), bezplatné připojení Wi-Fi v recepci, stolní tenis, badminton, dětské hřiště a hřiště na
pétanque, mají možnost si přivést vlastní jízdní kola (parkování jízdních kol je v prostoru před recepcí). Veškeré služby - obchody,
restaurace, banka, autobusová zastávka, ambulance, lékárna, tržnice, kavárny, cukrárny - jsou v okruhu cca 150 - 400 m.
Každý apartmán má klimatizaci a SAT/TV. Apartmány mají balkony nebo terasu (ty v přízemí). Celkem je zde 33 apartmánů pro
2 až 6 osob (viz ceník): 
1/2 APT- typ studio: 18 m2, rozkládací gauč pro 2 osoby, vybavený kuchyňský kout, koupelna, klimatizace, SAT/TV, balkon.
1/2+1 APT- typ studio: 25 m2, rozkládací gauč pro 2 osoby, rozkládací lůžko, vybavený kuchyňský kout, koupelna, klimatizace,

DEPANDANCE DRAGA - MALINSKA (OSTROV KRK)
Termín                                                        20.5.-17.6.                     17.6.-22.7.                     22.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                 9.9.-16.9.                       19.8.-9.9.                              

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BMS                       6750                              7750                              8750

dítě do 10 let - přistýlka se 2 dosp. os.             ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě do 10 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.                4730                              5430                              6130

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.                  4730                              5430                              6130

dospělá osoba v 1/1 pokoji - BMS                       8500                              9500                             10500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl v hotelu Malin (u večeří
v ceně domácí točené nápoje z automatu: voda, pivo, ovocné šťávy; víno je v ceně pouze
v termínech do 13.6. a od 9.9.!), úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), parkovné (parkoviště u hotelu) - 3,50 EUR/auto/den - na
vyžádání, platí se na místě v recepci, 
parkování v garáži (na vyžádání) -  10 EUR/auto/den - platí se na místě v recepci
dětská postýlka (na vyžádání) -  7 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (na vyžádání) -  15 EUR/den - platí se na místě v recepci, domácí zvířata
nesmějí do společných prostor hotelu

DEPANDANCE DRAGA
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SAT/TV, balkon. Doporučujeme obsadit 2 dospělými osobami + dítě max. do 13 let
1/4 APT: od 33 do 46 m2, 1 ložnice se dvěma spojenými lůžky, obytná místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený
kuchyňský kout, koupelna, klimatizace, SAT/TV, balkon.
1/5 APT: 50m2, ložnice se 3 lůžky, obytná místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený kuchyňský kout, koupelna, WC,
klimatizace, SAT/TV, balkon. 1/5 APT jsou pouze v přízemí.
1/6 APT: 56m2, 2 ložnice - v každé 2 spojená lůžka, obytná místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený kuchyňský
kout, koupelna, WC, klimatizace, SAT/TV, balkon.
V apartmánech nejsou k dispozici ručníky, hosté si je mohou pronajmout za poplatek na recepci nebo si vzít sebou vlastní ručníky.

Apartmány v Malinské se nacházejí v soukromých vilách, ve
kterých bývá více apartmánů různých typů. Vzdálenost apartmánů
od pláže je od 300 m do 1000 m a do 4 km od centra.
Bezplatné parkování je možné před jednotlivými vilami. Pláže
v okolí jsou skalnaté s upravenými plochami na slunění,
oblázkové a z části i s hrubým pískem. Malinská je spojena pří-
jemnou promenádní cestou Rajski put (Rajská cesta) se sou-
sedním letoviskem Njivice (4 km).
Apartmány jsou vybavené kuchyňským koutem či kuchyní,
denní místností, ložnicemi, sociálním zařízením, balkonem
nebo terasou. Klimatizace je možná na vyžádání a za přípla-

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - MALINSKA, PORAT, VANTAČIČI, SV. VID (OSTROV KRK)

APARTMÁNY JADROAGENT - MALINSKA  (OSTROV KR
Termín                                              13.5.- 20.5.  20.5.- 3.6.   3.6.- 17.6.  17.6.- 24.6. 24.6.- 15.7.  15.7.- 5.8.

                                                              2.9.- 30.9.   26.8.- 2.9.                    19.8.- 26.8.  5.8.- 19.8.           

                                                              7=6 (AKC)   7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                          

1/2 APT - typ studio                                   3610           4040           5740           6750           8500           9750

1/2+1 APT - typ studio X                             4460           4890           7440           8750          10750         11750

1/4 (1/2+2) APT                                        6380           6800           9990          11750         14250         16000

1/5 (1/3+2) APT (pouze v přízemí)             7010           7440          10840         12750         16000         17750

1/6 (2/2+2) APT                                        8080           8930          12330         14500         18250         20000

přistýlka - na vyžádání                                 1000           1250           1500           1500           1750           2000

dětská postýlka - na vyžádání                     1250           1250           1250           1250           1250           1250

domácí zvíře - na vyžádání                          1250           1250           1250           1250           1250           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace, WI -FI, parkovné,
stoní tenis, badminton, hřiště na petanque
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky, pobytová taxa -
POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
možnost si objednat ručníky na místě v recepci, malý ručník za 1 EUR/týden, střední ručník za
2 EUR/týden 

X - doporučujeme obsadit 2 dospělými osobami + dítě max. do 13 let
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6   

Pláž Malinska
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ – BALORDA*** – PINEZIĆI  (OSTROV KRK)

Malé rybářské místo na ostrově Krk vzdálené od města Krk 8 km a 4 km od trajektového přístavu Valbiska (odtud odjíždějí
trajekty na ostrovy Rab, Cres a Mali Lošinj). V 80. letech 20.století zde byl vystavěn větší počet letních vilek mediteránského stylu
při zachování přírodních krás. Během léta tím i toto malé místo žije intenzivně. V osadě se nacházejí dva obchody a restaurace
Sopele. V jednom ze zálivů je malé přístaviště s možností vázání i vlastního člunu. V navazujících zálivech jsou malebné pláže
s pozvolným vstupem do moře. Pláže jsou buď oblázkové, betonová plata na slunění nebo přírodní s částečně vybetonovanými
plochami. Jedna z nich – městská – je velmi dobře vybavena a obdržela “Modrou vlajku“ za čistotu moře i okolí. Zde jsou toalety,
kabinka na převlékání, půjčovna lehátek a menší grill bar s občerstvením. 

PINEZIĆI

Vila Balorda byla vystavěna v roce 2007. Nachází se v první řadě vil ve svahu asi 300 m nad přístavištěm. Domácí žijí ve druhém
patře. V přízemí vily se nachází 2 dvoulůžková studia s terasou do malé zahrádky, v prvním patře se nachází jedno dvoulůžkové
studio a 2 apartmány typu 1/2+1-2, všechny s vlastním balkonem. Studia mají jednu místnost 34 m2 s francouzským lůžkem, ku-
chyňskou linkou s jídelním koutem, SAT/TV, klimatizaci. Sociální zařízení je samostatné. Mají možnost jedné přistýlky. Apartmány
1/2+1 respektive 1/2+2 mají oddělenou ložnici s francouzským lůžkem a obývací pokoj s kuchyňskou linkou. V obývacím pokoji
je rozkládací gauč 200x150 cm pro jednu dospělou osobu nebo pro dvě děti. Apartmán má SAT/TV, klimatizaci, samostatné
sociální zařízení. Pro každý apartmán je před vilou zajištěno parkování pro jedno auto. K dispozici je i venkovní krb se sezením.
Doporučení CK: tiché místo bez diskoték, nádherná příroda, průzračné moře (okem se vidí množství ryb).

POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - MALINSKA, PORAT, 
VANTAČIČI, SV. VID (OSTROV KRK)
Termín                                                 29.4.-24.6.     24.6.-8.7.        8.7.-22.7.        22.7.-29.7.     29.7.-19.8.

                                                                 2.9.-7.10.      26.8.-2.9.                              19.8.-26.8.              

                                                               7=6 (AKC)                                                                                     

1/2 Studio                                                    4680             7250               9000              10250            11250

1/2 APT                                                        5950             8500              10250             11750            13000

1/4 (2/2) APT                                              8080            11500             14500             17250            19000

1/6 (3/2) APT                                              10410           14750             19500             22500            25000

dítě 0-2 roky bez lůžka (max. 1 dítě)          ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě 2-4 roky bez lůžka (max. 1 dítě)              750               750                 750                 750                750

přistýlka - na vyžádání                                   1000             1000               1250               1500              1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek – 4 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře
dětská postýlka - na vyžádání (lůžkoviny + polštář musí mít klient vlastní) - 5 EUR/den - platí

se na místě v agentuře
klimatizace - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvíře - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
APT s možností WI-FI připojení jsou pouze na vyžádání - ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

VILLA BALORDA
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Punat

Punat – přístav ležící na jihozápadním pobřeží ostrova Krk.
Stará část města se rozkládá na mírném návrší, nová
vznikla při velké uzavřené košljunské zátoce. Zařízení pro
turistický ruch jsou na okraji městečka – písečné, pozvolně
se svažující pláže jsou obzvlášť výhodné pro děti. Je to
jedno z nejkrásnějších míst na ostrově – klidná osada ze-
mědělců a rybářů, obklopená středomořskou zelení, olivovníky
a fíkovníky. Na ostrůvek Košljun s dochovaným františkánským
klášterem jezdí několikrát denně výletní lodě. Punat je vy-
hlášeným jachetním přístavem v sérii oficiálních přístavů
na Jadranu.

HOTEL OMORIKA*** - PUNAT (OSTROV KRK)

Hotel Omorika je umístěn téměř ke konci městečka Punat
v tiché turistické zóně, cca 400 metrů od centra městečka.
Hotel je střední velikosti a nabízí jednolůžkové, dvoulůžkové
a rodinné pokoje. Všechny pokoje mají, SAT/TV, telefon, malou
lednici, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci.  Rodinné pokoje
pro 3-4 osoby mají ložnici a obývací místnost s patrovou postelí.
Upravené přírodní kamenité i oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře a betonová plata na slunění, jsou vzdálené
cca 100 m od hotelu. Hostům je k dispozici recepce, hotelová
restaurace, restaurace á la carte s terasou, kafé bar, WI-FI
zdarma na recepci a hotelové terase parkoviště, dětské hřiště,
minigolf. Hotel zajišťuje animace pro děti i dospělé.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016 SLEVA 20 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.3.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.5.2017 SLEVA 5 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

APARTMÁNY BALORDA - PINEZIĆI
(OSTROV KRK)
Termín                                                   22.4.-24.6.         24.6.-19.8.

                                                                   19.8.-7.10.                  
1/2 STUDIO (2 OSOBY), 
klimatizace, SAT/TV                                         8500                 11000
1/2+2 APT (4 OSOBY), 
klimatizace, SAT/TV                                        11000                14750

přistýlka v 1/2 studiu (3. lůžko)                       1000                  1500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu
s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody

a plynu, lůžkoviny, závěrečný
úklid, pobytová taxa, při-
hlašovací poplatek, parkov-
né
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:
doprava, cestovní pojištění,
stravování
WI-FI připojení k internetu
ZDARMA
domácí zvířata nejsou po-
volena

HOTEL PARK

HOTEL OMORIKA
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HOTEL FALKENSTEINER PARK PUNAT - ALL INCLUSIVE - PUNAT (OSTROV KRK)
NEW - renovace 2017****!!

Hotel Park leží v parku, v borovém háji necelých 50 m od moře a skládá ze dvou objektů a to Park I. a Park II.  Hotel je nově
zrekonstruován na 4* a poskytuje služby „all inclusive“ včetně neomezené konzumace nápojů v all inclusive baru během dne (v
minulých letech zde byla poskytována služba pouze „all inclusive light“). Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
jednolůžkové a rodinné. V hotelu jsou možné na vyžádání pokoje pro hendikepované osoby (bezbariérové). Hotel má také bezbariérové
vstupy včetně výtahů, držadel, rampy na vozík. Všechny pokoje mají koupelnu s vysoušečem vlasů, SAT/TV, telefon, trezor, WI-FI
připojení, klimatizaci. Většina pokojů je s balkonem (nezaručujeme). V pokoji Superior je ložnice se 2 oddělenými lůžky a rozkládacím
gaučem (šířka 140 cm) pro maximálně 2 děti do 12 let. V rodinném pokoji je ložnice s manželskou postelí a denní místnost
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby. Pokoj Komfort je určen pouze pro mladé osoby, v pokoji je francouzské lůžko a houpací síť.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!  
Sleva platí pouze pro pobyty v termínech 3.6.- 8.7. a 26.8.- 30.9.2017.

HOTEL OMORIKA - LIGHT ALL INCLUSIVE - 
PUNAT (OSTROV KRK)
Termín                                                    20.5.- 3.6.            3.6.- 1.7.            1.7.- 15.7.           15.7.- 26.8.

                                                                  16.9.- 30.9.          2.9.- 16.9.           26.8.- 2.9.                    

dosp. os. v 1/2 pokoji, P (Best price)              10000                 11500                 13750                  16250

dítě do 3 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            3000                   3450                   4130                    4880

dítě 3-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            5000                   5750                   6880                    8130

dítě 12-16 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            7000                   8050                   9630                   11380

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 P, 1/2+2P, 1/1 P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u oběda a večeře místní
točené nápoje: (víno, pivo, ovocné šťávy, voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků,
klimatizace, závěrečný úklid 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), ekologická taxa - 1,40 EUR/osoba/týden - platí se na místě
v recepci, děti do 12 let ekologickou taxu neplatí
X- rodinný pokoj: dvoulůžková ložnice + dětská místnost s patrovou postelí (palanda)  
SLEVA 10 % PRO SENIORI 60+  platí v termínech od 20.5.- 3.6. a 16.9. - 30.9.2017  Slevy
se nesčítají.

HOTEL OMORIKA - POLOPENZE - PUNAT (OSTROV KRK)
Termín                                                    20.5.- 3.6.            3.6.- 1.7.            1.7.- 15.7.           15.7.- 26.8.

                                                                  16.9.- 30.9.          2.9.- 16.9.           26.8.- 2.9.                    
dospělá osoba v 1/2+2 
rodinném pokoji, P (QUAD)   X                          8250                  10250                 12500                  15000
1.dítě do 12 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp. os.                                ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
2.dítě do 12 let - přistýlka 
(4.lůžko)  se 2 dosp. os.                                   4130                    5130                   6250                    7500
dítě 12-16 let - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp. os.                               5780                   7180                   8750                   10500
dospělá osoba - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp. os.                                6600                   8200                  10000                  12000
1.,2.dítě do 3 let - 
(hlavní lůžko, přistýlka) s 1 dosp. os.                2480                   3080                   3750                    4500
1.,2.dítě 3-12 let 
(hlavní lůžko, přistýlka) s 1 dosp. os.                4130                    5130                   6250                    7500
1.,2.dítě 12-16 let 
(hlavní lůžko, přistýlka) s 1 dosp. os.                5780                   7180                   8750                   10500

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 P, 1/2+2P, 1/1 P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, klimatizace, závěrečný úklid 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), ekologická taxa - 1,40
EUR/osoba/týden - platí se na místě v recepci, děti do 12 let ekologickou taxu neplatí
X- rodinný pokoj: dvoulůžková ložnice + dětská místnost s patrovou postelí (palanda)  
SLEVA 10 % PRO SENIORI 60+  platí v termínech od 20.5.- 3.6. a 16.9. - 30.9.2017  Slevy
se nesčítají.
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Hostům je k dispozici recepce, klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, terasa s překrásným výhledem na ostrov Krk, venkovní bazén,
bar u bazénu, posilovna, masážní, pedikérský a kadeřnický salón, parkoviště. Pro děti je zde herna a dětský bazén. V blízkosti hotelu
se nachází dětské hřiště a kosmetický salón. Hotel zajišťuje animaci pro děti i dospělé, taktéž hudební a zábavné večery během
sezóny. Upravené pláže jsou vzdáleny cca 300 m od hotelu. Pro milovníky přírody jsou zde překrásné, až obrázkové zátoky
s oblázkovými plážemi. Rozléhají se v délce 8 km jižním směrem. K těm nejbližším vede pobřežní pohodlná cesta, po které jezdí
v sezóně turistický vláček. Vhodná také pro hendikepované osoby vzhledem k upraveným vstupům do moře. K oblázkovým plážím
v opuštěných zátokách vás může zavézt lodní taxi, které je vzdáleno cca 200 m od hotelu. Ke sportovnímu vyžití slouží stolní tenis,
minigolf, jogging stezka (promenáda) dlouhá 2,5 km, půjčovna jízdních kol, skútrů, člunů, jachet a plachetnic, centrum pro vodní sporty
a potápěčské centrum. Tenisové dvorce jsou vzdáleny 3 km. Přítomnost krásných jachet a malebných lodí a lodiček na moři před
hotelem dotváří Punatu romantickou přímořskou atmosféru.

POZOR - fota jsou před renovací.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - PUNAT (OSTROV KRK)

Všechny apartmány se nacházejí v novějších vilách ve vzdálenosti
300-900 m od pláže. Jsou dvou až sedmilůžkové. Apartmány
jsou klasicky kompletně vybaveny k vlastnímu vaření. Většina
apartmánů – vil má vlastní parkoviště, pouze ve staré části
Punatu se nedá přímo parkovat, možno je na veřejném parkovišti
zdarma. Možnost WI-FI je pouze v některých apartmánech,
z toho důvodu je pouze na vyžádání.
Doporučujeme pro klidnou a pohodlnou dovolenou.
Punat má vyhlášenou jachetní “marinu”, kterou mohou použít
milovníci jachtaření i motorových člunů. I těm doporučujeme
využít blízkých apartmánů.

HOTEL FALKENSTEINER PARK PUNAT - ALL INCLUSIVE -
PUNAT (OSTROV KRK)
Termín                                                    3.6.- 10.6.           10.6.- 8.7.           8.7.- 26.8.            9.9.- 30.9.

                                                                    2.9.- 9.9.            26.8.- 2.9.                                               

dospělá osoba v 1/2 pokoji Superior              15600                 18600                 22800                  13400
dítě do 7 let - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp. os. X                         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
dítě 7-12 let - přistýlka 
(3.,4.lůžko) se 2 dosp. os. X                             7200                   8400                   9600                    5600

dítě 12-18 let - přistýlka  se 2 dosp. os            8800                  10800                 12800                   6800

dospělá os. - přistýlka se 2 dosp. os.               11600                 17200                 21000                   9600
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Superior, 1/2+2 RP, 
1/2 Komfort, 1/1                                                                                                                                  

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - bohatý švédský stůl, u obědů a večeří
místní točené nápoje (pivo, stolní víno, voda, káva, čaj, nealkoholické nápoje), v baru
u bazénu 10:00 - 22:00 hod. místní točené nápoje (pivo, stolní víno, voda, káva, čaj,
nealkoholické nápoje, místní alkoholické nápoje), přivítací přípitek, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, WI-FI, klimatizace, závěrečný úklid, parkování, využití venkovního bazénu,
sportovní a rekreační programy: aerobik, strečink, bowling, minigolf, vodní aerobik, stolní

tenis, tenis, od 1.7.-16.9.2017 animační a sportovní programy pro dospělé a děti (dětský
klub Falky Land)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, ekologická taxa - 0,15 EUR/osoba/den
- platí se na místě v recepci, děti do 12 let ekotaxu neplatí, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - pokoj Superior - přistýlka je rozkládací gauč -  pro max. 2 děti do 12 let nebo  pro
1 dospělou  osobu  
domácí zvířata - nejsou povolena



w w w. c h o r v a t s k o e x c l u s i v e . c z104

Baška
Baška je umístěna na jihovýchodním pobřeží ostrova Krk. Nachází se v kultivovaném údolí, obklopena pohořími, která jakoby
chránila ze všech stran jedinečnou štěrkopískovou pláž dlouhou 2 km. Je jedna z největších a nejkrásnějších na Jadranu. Pláž
je obzvlášť vhodná pro děti a neplavce. Baška je bohatá kulturními i historickými památkami. Turisté mají k dispozici mnoho
restaurací, cukráren, obchodů, které jsou rozmístěny podél 4 km dlouhého „lungomare“ (mořského korza). Bašku dnes navštíví
ročně více jak 100 000 turistů. Zajímavostí je na Bašce i to, že první moderní hotel zde postavil v roce 1911 Čech Emil Geistlich.

HOTEL CORINTHIA*** - BAŠKA (OSTROV KRK)

Hotelový komplex Corinthia se skládá ze 3 budov a nachází se 100 m od nejlepší pláže celého ostrova Krk. Centrum staré Bašky je
vzdáleno cca 10 minut pěší chůze po přímořské promenádě. Pokoje v Corinthii jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, jednolůžkové
a také rodinné pokoje. Všechny mají klimatizaci, LCD SAT/TV, trezor, vysoušeč vlasů, WI-FI zdarma. Balkon mají některé pokoje (viz
ceníková tabulka). Rodinné pokoje Standard Family mají dvoulůžko a 2 přistýlky (rozkládací gauč) v jedné místnosti. Pokoje Junior
Family Suite mají zvlášť obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby. Většina pokojů má balkon - viz ceník. Hostům je k dispozici
recepce, klimatizovaná restaurace, směnárna, internetový koutek (zdarma), obchod se suvenýry, prodej denního tisku, bistro
a restaurace á la carte Funtana s taneční terasou, lobby bar, konferenční místnost, ambulance. Všechny společné prostory jsou
klimatizované. Hotel má vnitřní bazén se sladkou vodou – dětský a pro dospělé, dále 2 whirlpooly;  komplex venkovních bazénů se
sladkou vodou – bazén pro dospělé s vodními efekty, plavecký bazén, dětský bazén a dětská vodní skluzavka. Hotel zajišťuje
celodenní animaci pro děti a dospělé (květen - září), např. mini klub s dětským hřištěm, mini disco, pro dospělé večerní živá hudba (od
poloviny června do poloviny září). Dále je zde wellness centrum s různými druhy saun a masáží, relaxační místnost s vířivkou, salón
krásy, solárium, fitness centrum, kadeřnický salón. Pláž je zde jedinečná, 2 km dlouhá štěrkopísčitá, vhodná pro děti i neplavce díky
pozvolnému vstupu do moře. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol
a skútrů, škola potápění, windsurfing, turistika a další vodní sporty dle místní nabídky.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PUNAT (OSTROV KRK)
Termín                                                  29.4.-3.6.      3.6.-24.6.        24.6.-1.7.         1.7.-15.7.      15.7.-19.8.

                                                                 9.9.-7.10.       2.9.-9.9.         26.8.-2.9.       19.8.-26.8.              

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)    7=6 (AKC)                                      

1/2 APT - typ studio                                      5950             6590               7650              10250            11500

1/2 APT                                                        6590             7230               8500              11250            12500

1/3 APT (1/2+1)                                           7440             8290              10200             14000            16500

1/4 APT (2/2)                                               8710             9780              12110             16000            18500

1/5 APT (2/2+1/1)                                      10200           11480             13810             18250            22000

1/6 APT (3/2)                                              11900           13180             15300             20750            24750

přistýlka                                                        1250             1250               1500               1750              2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ekologická taxa - cca 0,15
EUR/den/osoba od 12 let - platí se na místě v agentuře, povinný jednorázový přihlašovací
poplatek – 2 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře
klimatizace - 6 EUR/den, domácí zvíře - 6 EUR/den - obojí na vyžádání - platí se na místě
v agentuře
WI-FI připojení k internetu - na vyžádání - ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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HOTEL CORINTHIA - BAŠKA (OSTROV KRK)
Termín                                                27.5.-3.6.   3.6.-10.6.    10.6.-1.7.    1.7.-22.7.   22.7.-19.8.   16.9.-30.9.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI                          2.9.-16.9.    26.8.-2.9.   19.8.-26.8.                             
dospělá soba v 1/2+1 pokoji - 
Superior, BP (ST2PPB)                                 9800         14400         16000         19400         20000          8800

dítě do 15 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA

dosp. os. - přistýlka se 2 dosp. os.  X           7840         11520         12800         15520         16000          7040

dětská postýlka (na vyžádání)                  ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA
příplatek light all inclusive - 
dospělá osoba   Y                                        2500          2500           2500           2500           2500           2500
příplatek light all inclusive - 
dítě do 7 let   Y                                        ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA
příplatek light all inclusive -
dítě 7-12 let   Y                                          1250          1250           1250           1250           1250           1250

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Classic P, 1/2 Superior B,
1/2 Superior BM, 1/2+1 Classic P, 1/2+1 Superior BP, 1/2+2 Standard Family BP, 
1/4 Junior Family Suite BM, 1/1 Classic P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeří neomezeně domácí
točené nápoje z automatu: pivo, víno, nealkoholické nápoje, voda; každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa
Dále vnitřní bazén se sladkou vodou i pro děti, 2x whirpool, venkovní bazén se sladkou vodou
pro dospělé i děti s vodními efekty, dětská vodní skluzavka, fitness centrum, mini klub
s dětským hřištěm, celodenní animace (květen-září), WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, parkovné - 2 EUR denně - platí se na
místě v recepci

DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA
X - na vyžádání
XX - na vyžádání, cena platí při obsazení pokoje Family nebo Suite pokoje 3 dospělými
a 1 dítětem do 15 let, 2 dospělí platí plnou cenu, 1 dospělý má slevu 20% a dítě je zdarma
Y - příplatek light all inclusive obsahuje navíc ještě oběd a nápoje u oběda (místní točené
z automatu: pivo, víno, nealkoholické nápoje, voda)

HOTEL ZVONIMIR

VILLE CORINTHIA

VILLA ADRIA
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - BAŠKA
CK Zemek nabízí v Bašce ubytování ve třípodlažních apartmá-
nových domech, jejichž apartmány jsou velmi prostorné, kom-
pletně vybavené, 3 minuty pěší chůze do centra, 5-10 minut
chůze na pláž. Přímo v domě je cestovní agentura, kde jsou
k dostání drobné suvenýry, a je zde možno zakoupit výlety ze
široké nabídky. Pro svou značnou oblíbenost je kapacita na
Bašce brzy vyprodána. Další apartmánové ubytování nabízíme
i v oblasti Zarog ve vilách blízko autokempu bezprostředně
u krásné pláže. Možnosti ubytování jsou i ve velmi zajímavých
typických domech ve Staré Bašce. Přístup k internetu v apart-
mánech na poptání (zdarma). Při zakoupení výletu přímo v
kanceláři Šiloturist v Bašce poskytuje agentura našim klientům
10% slevu z výletu!

VILLE CORINTHIA*** - BAŠKA

Letní vily Corinthia se nacházejí v blízkosti
hotelu Corinthia v letovisku Baška, cca 100 m
od vyhlášené oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře, dlouhé 2 km. Je zde cel-
kem 10 vilek, v každé jsou 2 apartmány.
Všechny apartmány mají kompletně vyba-
venou kuchyň včetně kávovaru, ložnici, obý-
vací místnost s rozkládacím gaučem, kou-
pelnu, SAT/TV (rádio), telefon, trezor, WI-FI,
klimatizaci, balkon nebo terasu. Ve společném
parku je k dispozici gril a zahradní nábytek.

VILLE CORINTHIA - BAŠKA (OSTROV KRK)
Termín                                               13.5.-27.5. 27.5.-10.6.. 10.6.-24.6.   24.6.-1.7.     1.7.-8.7.     8.7.-26.8.

                                                              16.9.-30.9.  9.9.-16.9.                        2.9.-9.9.     26.8.-2.9.           

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                                                   

1/2+2 APT, klimatizace                              12330        16580         19500         25000         30000        35000

dítě do 3 let bez lůžka                                 1000          1000           1000           1000           1000           1000

snídaně - dospělá osoba  X                         2500          2500           2500           2500           2500           2500

snídaně - dítě do 6 let  X                          ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA

snídaně - dítě 6-12 let  X                             1250          1250           1250           1250           1250           1250

večeře - dospělá osoba  X                            3750          3750           3750           3750           3750           3750

večeře - dítě do 6 let  X                            ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA

večeře - dítě 6-12 let  X                               1880          1880           1880           1880           1880           1880

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), parkovné u hotelu Corinthia 2 EUR/den - platí se na
místě v recepci
povinné příplatky: ekologická taxa 0,30 EUR/osoba/den a jednorázový přihlašovací poplatek
2,50 EUR/osoba - platí se na místě v recepci

dětská postýlka (na vyžádání) - 7 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (na vyžádání) - 10 EUR/den - platí se na místě v recepci (max 1 zvíře v APT)
X - strava se podává v hotelu Corinthia
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6

VILLA SMOJVER

RECEPCE PRO APARTMÁNY
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OSTROV CRES
Ostrov leží ve vnějším pásu Kvarnerských ostrovů v jeho severozápadní části. Jeho celková rozloha je 404 km2.
Pobřeží není moc členité, pár ostrůvků leží pouze u jihozápadního pobřeží. Východně od Vranského jezera jsou
borové lesy. Úrodná je pouze střední část ostrova kolem městečka Cres. Původními obyvateli ostrova byli ilyrští Li-
burnové. Hlavní rozkvět zažil ostrov v 15. stol. za Benátčanů (až do roku 1797). Cres původně tvořil s ostrovem
Lošinj jeden velký ostrov. Byl to největší ostrov na Jadranu. Již ve starověku vybudovali řečtí nebo římští osadníci
v nejužším místě ostrova, u města Osoru, úzký průplav, aby zkrátili plavbu svým lodím. Tak se oddělil Cres od
Lošinje. V současné době oba ostrovy spojuje po většinu dne otočný most. Nejvíce obcí leží v západní části
ostrova. Obyvatelstvo se věnuje zemědělství (vinná réva, olivovníky), chovu ovcí, stavbě lodí a rybolovu. Celý
ostrov a také ostrov Lošinj je zásobován pitnou vodou z rozlehlého Vranského jezera. Toto přísně chráněné
sladkovodní jezero o rozloze 5,8 km2 je přírodním fenoménem. Voda je velmi čistá, vynikající kvality. Na Cresu
jsou dvě ornitologické rezervace (Orlec, Kruna) ze tří v celé oblasti Kvarneru, které byly zřízeny k ochraně
a zachování hnízdišť vzácného ptáka, supa bělohlavého. Hlavní ostrovní komunikace vede ostrovem od Poroziny
přes Cres až do Osoru. Z Osoru lze pokračovat přes most na ostrov Lošinj. Cres má dobré trajektové spojení, a to
buď s pevninou linkou z Brestove (30 km od Opatije) do Poroziny, nebo s ostrovem Krk.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - BAŠKA (OSTROV KRK)
Termín                                                 13.5.-27.5.    27.5.-24.6.       24.6.-1.7.         1.7.-15.7.      15.7.-26.8.

                                                                16.9.-30.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.         26.8.-2.9.               

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                               

1/2 APT- typ studio                                       5100             5740               8000              10000            11750

1/2 APT- typ studio, klimatizace                    5950             6590               9250              11500            13500

1/4 APT - typ studio                                      8500             9350              13000             15000            18000

1/4 APT - typ studio, klimatizace                   9780            10630             15000             17250            20750

1/2 APT                                                         6380             7010              10000             12000            14000

1/2 APT - klimatizace                                    7230             8080              11500             14000            16250

1/4 (2/2) APT                                               9350            10200             14250             17500            20750

1/4 (2/2) APT, klimatizace                           10630           11690             16500             20250            24000

1/6 (3/2) APT                                              11480           12750             17000             20750            25750

1/6 (3/2) APT, klimatizace                           14790           14660             19500             24000            29750

přistýlka                                                        1250             1750               2000               2250              2500

dítě do 3 let bez lůžka                                   1000             1000               1000               1000              1000

APARTMÁNY JSOU VZDÁLENY 300 - 600 m OD PLÁŽE
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinné příplatky: ekologická
taxa 0,30 EUR/osoba/den a jednorázový přihlašovací poplatek 2,50 EUR/osoba - platí se na
místě v agentuře
domácí zvíře (na vyžádání) - 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře (max 1 zvíře v APT)
Dětská postýlka není k dispozici.
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6.

VILLA GORICA
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HOTEL A DEPANDANCE KIMEN*** - CRES (OSTROV CRES)

Hotel Kimen s depandancí se nachází na okraji zátoky, uprostřed přírodního parku středomořské vegetace. Pokoje v hotelu jsou
jednolůžkové, dvoulůžkové, některé s možností přistýlky (rozkládací křeslo - pouze pro děti do 12 let) a rodinné (2 dospělé osoby
+ 2 děti do 16 let) . Pokoje mají SAT/TV, telefon, minibar, klimatizaci, balkon směrem na mořskou stranu nebo do parku. Hostům
je k dispozici recepce, směnárna, restaurace, velká terasa s tanečními večery, aperitiv bar, TV místnost, wellness, sauna,
kadeřnický salón, výtah. V ceně je připojení k internetu. Všechny společné prostory jsou klimatizovány. Pro děti je zde dětské
hřiště. V hotelu jsou i pokoje určené pro invalidní osoby včetně vozíčkářů, v místnosti je jedno francouzské lůžko pro dvě osoby
140 x 200 cm a není tam možná přistýlka. Tyto pokoje jsou na vyžádání. Pokoje jsou v 1. patře, šířka dveří, koupelna + WC i pokoj
jsou dělané na míru invalidním osobám s vozíkem, bez překážek. WC, které se nachází před recepcí, nemá schody, ale není přímo
uzpůsobené = nemá madla, výšku, šířku atp. Pokud jde o hlavní vchod, ten má dole schody, takže klienti s vozíkem používají
přístup přes terasu, jídelnu a výtah. Přístup na pláž je vyhovující, vede k ní cesta vhodná pro klienta s vozíkem, je pod hotelem. Ve
vedlejším kempu Kovačine je i speciální vstup do vody pro vozíčkáře, ale ten nemáme vyzkoušený. Pláže jsou oblázkové
s pozvolným vstupem do moře, vzdálené cca 60 m od hotelu. Pláž je vhodná pro děti. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové
dvorce, plážový volejbal, škola potápění, nabídka vodních sportů, pěší túry. Komplex zajišťuje animaci i pro děti (dětský klub).

HOTEL KIMEN - CRES (OSTROV CRES)
Termín                                                 20.5.- 1.7.      1.7.- 8.7.        8.7.- 29.7.      29.7.- 19.8.     9.9.- 30.9.

                                                                 2.9.- 9.9.                             19.8.- 2.9.                                     

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                     7=6 (AKC)

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                   9340            12420             14500             16880             6680

dospělá osoba v 1/2+1 pokoji, BM              12530           16670             19500             22250             8910

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BP                    8710            11790             13880             16250             6060

dětská postýlka - na vyžádání                        2500             2500               2500               2500              2500

domácí zvíře - na vyžádání                             750               750                 750                 750                750
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2+1 BM, 1/2 BP,
1/2+1 BP, 1/2+2 BM, 1/2+2 BP, 1/1 BM, 1/1 BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze: snídaně - švédský stůl, večeře - výběr ze
4 menu, salat bufet, desert bufet,  každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid,
klimatizace, pobytová taxa, internet
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6!
Popiska platí pro obě tabulky

DEPANDANCE KIMEN  - CRES (OSTROV CRES)
Termín                                                 20.5.- 1.7.      1.7.- 8.7.        8.7.- 29.7.      29.7.- 19.8.     9.9.- 30.9.

                                                                 2.9.- 9.9.                             19.8.- 2.9.                                     

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                     7=6 (AKC)

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                   8490            11360             13250             15500             6150

dospělá osoba v 1/2+1 pokoji, BM              11460           15290             17880             20500             8170

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dětská postýlka - na vyžádání                        2500             2500               2500               2500              2500

domácí zvíře - na vyžádání                             750               750                 750                 750                750
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2+1 BM, 
1/2 Junior Suite P, 1/2+2 P, 1/1 BM
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OSTROV LOŠINJ
Ostrov Lošinj je pokládán za nejkrásnější ostrov celého Ja-
dranu. Vzdálenost z Prahy je 950 km přes Istrijský poloostrov,
trajektem na ostrov Cres a odtud přes most na Lošinj.
Ostrov má teplé subtropické mikroklima, které odpovídá
daleko jižnějšímu Dubrovníku. K dispozici je více než 30 km
mořského břehu ke koupání na otevřeném moři. Jde většinou
o skalnaté břehy z bílého vápence s betonovými platy na
opalování. Pro děti jsou určeny zátoky u hotelů s oblázky,
klouzačkami. Jedinečným jevem je stoletý prales „Čikat“,
který se táhne až k moři. Jím prochází více než 8 km dlouhá
promenáda, ze které se na celé délce můžete koupat.
Najdete tu výborné podmínky pro surfování. Rovněž lze
podnikat jízdy na kolech po celém ostrově. Jsou zde tenisové
dvorce, minigolf, hřiště pro míčové hry, půjčovna motorových
lodí. Do městečka Mali Lošinj dojdete od hotelů pěšky, zde
najdete rybí trhy, kavárny, obchody se suvenýry, bary,
markety, restaurace. Byl zde vybudován velký aquapark.
Ostrov je velmi vyhledávaný pro své specifické podmínky
s vynikajícím léčebným účinkem na astma a alergie. 

MALI A VELI LOŠINJ

HOTEL VESPERA (FAMILY HOTEL)****  – MALI LOŠINJ (SUNČANA UVALA – OSTROV LOŠINJ)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15% !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

Hotel se nachází v zátoce „Sunčana Uvala“ v nejkrásnější části ostrova, obklopený borovicovým lesem, vzdálený asi 2 km od
centra města. Hotel patří do sítě hotelů „Kinder hotels“ a má 5 smajlíků. Je centrálně klimatizován. Pokoje jsou dvoulůžkové
s možností přistýlky (rozkládací křeslo, které je menší než normální lůžko, doporučujeme pro děti do max. 12 let), jednolůžkové
a rodinné (family) pokoje (2 pokoje propojené vnitřními dveřmi, každý pokoj má koupelnu, balkon a možnost 1 přistýlky pro dítě do
12 let). Pokoje jsou prostorné, moderně zařízené, mají SAT/TV, telefon, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci, prostorný balkon se
sezením, připojení k internetu. Trezor, minibar za poplatek. Na pokoji je k dispozici 1 plážový ručník/osoba/pobyt + plážová
plastová taška/pokoj. Hostům je k dispozici recepce, klimatizovaná restaurace, velká terasa s vyhlídkou na moře, aperitiv bar,
restaurace á la carte Veli Žal, Borik a Lanterna (v blízkosti hotelu u pobřeží), směnárna, internetový koutek, prodejna s novinami
a suvenýry, kongresové sály. Pro děti je zde dětská herna vybavená hrami pro děti všech věkových kategorií, několik prostorů pro
rodiny s dětmi. Hotel má komplex venkovních bazénů cca 3.000 m2 na třech poschodích kaskádovitě položených směrem k moři
včetně jacuzzi, masážní proudy. Dva bazény pro děti s vodopádem a skluzavkou. V blízkosti hotelu jsou tenisové dvorce, minigolf,
kuželky, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty a další. Pro děti a dospělé je organizovaná bohatá celodenní animace
(6 dní v týdnu), kluby pro děti dle věku. Symbolem hotelu je Pino, veselá postavička, která baví děti po celý den a každý večer
a jehož název má i dětský klub: Pino club, do kterého můžete dát své
dítě již v 10 hod. a v 17-18 hod. si je vyzvednout. V Pino clubu je celo-
denní program pro děti s animátory. Večer je opět program s Pinem
pro děti na venkovní terase a poté je program pro dospělé (ale i děti).
Hotel je ideální pro rodiny s dětmi. Upozorňujeme, že na pokojích se
nesmí kouřit, ani na terase pokoje a pro kouření jsou zvlášť vyhrazeny
prostory. Pláže jsou přírodní kamenité s upravenými plochami na
slunění se vstupem do vody po žebříku, dvě oblázkové pláže s hrubým
pískem vhodné pro malé děti, vzdálené 50-150 m od hotelu (jedna
z nich, ta větší je Sunčana Uvala). Je zde mnoho možností na ležení,
jak ve stínu borovic, tak na přímém slunci. U pláže v borovém lese je
krásné dětské hřiště a také záchranná služba. V blízkosti je nudistická
pláž. Od hotelu do města jezdí pravidelně turistický vláček a u vedlejšího
hotelu Aurora je autobusová zastávka, odkud je pravidelné spojení
s městem. Hotel organizuje výlety např. na písečný ostrov Susak
s prohlídkou a koupáním, dále na ostrov Rab a další. 
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HOTEL AURORA (wellness&conferece)**** - (SUNČANA UVALA - OSTROV LOŠINJ)

Hotel Aurora je moderní hotel a nachází se v zátoce „Sunčana Uvala“ v nejkrásnější části ostrova, obklopený borovicovým lesem,
vzdálený asi 2 km od centra města. Hotel je centrálně klimatizován nebo vytápěn, je v provozu po celý rok. Pokoje jsou
jednolůžkové, dvoulůžkové typu Standard, Standard Plus, Premium a Suite. Pokoje Standard nemají možnost přistýlky. U pokojů
Standard plus je přistýlka možná pouze pro dítě do 7 let, u pokojů Premium je přistýlka možná pro dítě nebo dospělou osobu.
Pokoj Suite se skládá s ložnice a denní místnosti s možností 2 přistýlek (doporučujeme pouze pro 2 děti). Všechny pokoje jsou
prostorné, moderně vybavené, mají  SAT/TV, telefon, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci, balkon, WI-FI. Trezor a minibar za
poplatek. Hostům je k dispozici klimatizovaná restaurace s částí restaurace á la carte a terasou s překrásným výhledem na moře,
aperitiv bar, kavárna, směnárna, prodejna s novinami a suvenýry, konferenční sál, internetový koutek. Pro děti je zde dětský
koutek. Hotel má venkovní bazén, služby wellness: vnitřní bazén s vyhřívanou mořskou vodou (v sezóně uzavřen), několik druhů
saun, jacuzzi, relaxační místnost, posilovnu, masážní a kosmetický salón. V blízkosti hotelu slouží ke sportovnímu vyžití tenisové
dvorce, minigolf, kuželky, koule, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty a další. Pro děti a dospělé je organizovaná
bohatá celodenní animace, kluby pro děti dle věku. Pláže jsou přírodní kamenité s upravenými plochami na slunění, dvě
oblázkové pláže s hrubým pískem vhodné pro malé děti, vzdálené 50-150 m od hotelu. Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži
v ceně. Na pláži je dětské hřiště a také záchranná služba, několik restaurací á la carte. V blízkosti je nudistická pláž. 

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15% !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

HOTEL AURORA (wellness&conference) - MALI LOŠINJ
(OSTROV LOŠINJ)
Termín                                                13.5.- 20.5.   20.5.- 10.6.      10.6.- 1.7.        1.7.- 22.7.     22.7.- 26.8.

                                                               23.9.- 30.9.    9.9.- 23.9.        2.9.- 9.9.        26.8.- 2.9.              

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BM            11550           12900             14820             18100            20410

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BP             10590           11940             13860             16560            18870
dospělá osoba 
v 1/2 pokoji Standard Plus, BM                    12510           13860             15790             18870            21180

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard BM, 1/2 Standard BP, 1/2 Stan-
dard Plus BM, 1/2 Premium BM, 1/2 Premium BP, 1/2+2 Suite BM, 1/1 Standard BM, 1/1 Standard BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - bohatý švédský stůl, sauna, relax zona
a posilovna (dle obsazenosti), využívání venkovního bazénu s mořskou vodou a vnitřního
bazénu  s vyhřívanou mořskou vodou (otevřen pouze mimo sezonu), lehátka a slunečníky
u bazénu i na pláži (omezený počet), 1 ručník a taška na pláž/osoba/pobyt, animační
programy pro děti a dospělé v hotelu Vespera - pro děti Mini-club (5-12 let) a Teen-club (12-
16 let) s aktivitami 6 dní v týdnu, Mini-club má v ceně polední a odpolední svačinu včetně
vody a štávy, Teen club má v ceně odpolední svačinu včetně vody a šťávy, župan a pantofle na
pokoji, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž nezahrnuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), povinný jednorázový
přihlašovací poplatek - 7 KN/os. - platí se na místě v recepci
dětská postýlka - 4 EUR/den - platí se na místě v recepci
X - pokoj Suite se skládá z jedné dvoulůžkové ložnice a denní místnosti s gaučem pro 2 osoby
(doporučujeme 2 děti)  
Možnost stravy pro alergiky za příplatek a na předchozí vyžádání.

HOTEL VESPERA (FAMILY) - MALI LOŠINJ (OSTROV LOŠINJ)
Termín                                                13.5.- 20.5.   20.5.- 10.6.      10.6.- 1.7.        1.7.- 22.7.     22.7.- 26.8.
NEOMEZENĚ NEALKOHOLICKÉ 
NÁPOJE K VEČEŘI                                23.9.- 30.9.    9.9.- 23.9.        2.9.- 9.9.        26.8.- 2.9.              

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BP             10400           11360             14050             17520            19830
dítě do 7 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                            ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě 7-12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                               5200             5680               7030               8760              9910
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard BM, 1/2 Standard BP, 
1/1 Standard BP, 2/2 FAMILY BM, 2/2 FAMILY BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - bohatý švédský stůl , u večeře neomezeně
točené nealkoholické nápoje (ovocné štávy, voda), večerní animační programy pro děti
a dospělé, pro děti Baby-club (2-5 let), Mini-club (5-12 let) a Teen-club (12-16 let)
s aktivitami 6 dní v týdnu, Baby club a Mini-club mají v ceně polední a odpolední svačinu
včetně vody a štávy, Teen club má v ceně odpolední svačinu včetně vody a šťávy, vstup do
komplexu venkovních bazénů, slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži (omezený počet),
1 plážový ručník/osoba/pobyt + plážová taška/pokoj, internet, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, klimatizace, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 7 KN/os. - platí se
na místě v recepci, dětská postýlka 4 EUR/den - platí se na místě v recepci
X - 2/2 rodinný pokoj Family  - 2 pokoje propojené vnitřními dveřmi, každý pokoj má koupelnu
a balkon, pokoj může být obsazen max. 2 dospělými osobami a 2 dětmi do 16 let (řádná
lůžka) + další 2 děti do 12 let (přistýlky)
Na všech pokojích je zákaz kouření.
Možnost stravy pro alergiky za příplatek a na předchozí vyžádání.

Bazén pro hotely Aurora a Vespera
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APARTMÁNY A POKOJE V SOUKROMÍ***– MALI LOŠINJ (OSTROV LOŠINJ)

Krásné prostředí privátních
vil, obklopených mediterán-
skými lesíky vytváří z Malého
Lošinje velmi žádanou oblast
pro dovolenou v soukromých
apartmánech. Vily, které na-
bízíme, jsou převážně umís-
těny v části Zagazinje. V blíz-
kosti (150 - 350 m) jsou pří-
rodní pláže, na mnoha mís-
tech upravené s mírným
vstupem do vody. Centrum
je vzdáleno cca 800 –
1000m (10 minut pěší chů-
zí). Ve vilách nabízíme kromě
možnosti ubytování ve vyba-
vených apartmánech rovněž
ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním sociálním
zařízením.

Oblast
s apartmány

Hotely

Hotely
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Ostrov o rozloze 93,6 km2, patří ke skupině Kvarnerských ostrovů. Od pevniny ho dělí  Velebitský průliv, od Pagu Pažský průliv,
mezi Rabem a Cresem je průliv Kvarnerić. Ostrov je hornatý. Největší obcí je město Rab, které je také střediskem cestovního
ruchu stejně jako jeho okolí od obce Suha Punta přes Banjol do Barbatu a dále oblast kolem obcí Lopar a Supetarska Draga. Rab
je proslulý svým výjimečně mírným, příznivým podnebím a poměrně vysokým počtem hodin slunečního svitu. Na vápencovém
podkladu roste borovice halepská, dub cesmínový, moruše, cedry a další vegetace, bohatá zejména v hlavních sídlech a jejich
okolí. Rab je oblíbený mezi jachtaři a naturisty. Ostrov má trajektové spojení z Mišnjaku do Stinice na pevnině. Z Rabu je v sezóně
ještě trajektové spojení s ostrovem Krk, a to z Loparu do Bašky. 

Ostrov Rab

RAB
Město leží na západním pobřeží ostrova. První jméno dali původní osadě ilyrští Liburnové, a to Arb, tj. zelený, zalesněný. Římané si je
upravili na Arba. Rab se ekonomicky vyzdvihl v druhé polovině 19. stol., kdy díky svým přírodním podmínkám získal status klimatických
přímořských lázní. Město zdobí četné paláce a historické domy zdejší šlechty (zejména z 15. a 16. stol.). Benátská gotika se v těchto
palácích spojuje s renesancí. Pro Rab jsou charakteristické zvonice jeho kostelů. Můžete jet na výlet např. do Loparu (14 km), do letoviska
Supetarska Draga (11 km), do Kamporu a sousední lesní rezervace Dundo na poloostrově Kalifront (11 km).

APARTMÁNY A POKOJE V SOUKROMÍ - 
MALI LOŠINJ (OSTROV LOŠINJ)
Termín                                                       13.5.-24.6.                     24.6.-15.7.                     15.7.-26.8.

                                                                        9.9.-30.9.                       26.8.-9.9.                              

1/2 studio nebo APT                                            9750                             10750                            12500

1/3 APT (1/2+1)  A3                                           11250                            12750                            14750

1/4 APT (2/2)  B4                                               14500                            16250                            19000

1/5 APT (2/2+1) B5                                           16250                            18750                            21250

1/6 APT (3/2) C6                                                20750                            23000                           27000

1/7 APT (3/2+1) C7                                           23000                            25500                           30000
dospělá osoba v 1/2 pokoji  
s vlastním soc. zařízením                                     3500                              4000                              4750

přistýlka                                                               2450                              2800                             3330
dítě do 5 let na lůžku s rodiči 
(platí i pro apartmány)                                         1250                              1250                              1250

příplatek snídaně (platí pro pokoje)                     1250                              1250                              1250

domácí zvíře (na vyžádání)                                   1250                              1250                              1250

V CENĚ APARTMÁNU JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, WI-FI připojení
k internetu, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ APARTMÁNU NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný
jednorázový přihlašovací poplatek –  3 EUR/osoba -  platí se na místě v agentuře
V CENĚ POKOJE BEZ STRAVY JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, lůžkoviny, pobytová taxa, parkovné
V CENĚ POKOJE BEZ STRAVY NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze
připlatit snídani), povinný jednorázový přihlašovací poplatek –  3 EUR/osoba -  platí se na
místě v agentuře
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Hotel leží v samém srdci města Rab, v blízkosti promenády a historického centra. Hotel má 138 pokojů, z toho 58 s pohledem na
město a 80 s pohledem na moře. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, jednolůžkové a také rodinné 1/2+2. Všechny
pokoje mají SAT/TV, minibar, telefon, trezor, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci. Pláž je městská kamenitá, betonová plata,
vzdálená cca 100 m. Je možnost jezdit lodním taxi na jiné pláže ostrova a také na nudistickou pláž „Frkanj“. Hosté mají k dispozici
recepci, hotelovou restauraci, restauraci á la carte, aperitiv bar, kafé bar, WI-FI v recepci, služby „wellness“: sauna, masáže,
posilovna, kosmetický salón, jacuzzi; venkovní bazén, parkoviště (za poplatek). Možnost zapůjčení jízdních kol.

HOTEL INTERNATIONAL*** - RAB (OSTROV RAB)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.4.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

SUHA PUNTA

HOTEL EVA** – SUHA PUNTA (OSTROV RAB) Možno zakoupit pouze v CK Zemek a jejích pobočkách

Hotel je součástí turistického střediska Suha Punta, vzdálen od centra města Rab cca 5 km. Je položen ve svahu přímo nad
mořem, v zeleni. Hotel má centrální vytápění, výtah. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové s možností přistýlky, jednoduše
zařízené, s balkonem, telefonem, SAT/TV. Hotel také nabízí rodinné čtyřlůžkové pokoje se skladbou 1/2+2 nebo 2+palanda. Pláže
jsou přírodní kamenité, skalnaté s betonovými plochami na slunění vzdálené cca 100 m, u hotelu Carolina je částečně oblázková
pláž. Nudistická pláž je vzdálená cca 400m od hotelu. Hostům je k dispozici klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, TV sál, obchod
s novinami a suvenýry, směnárna, trezor na recepci; WI-FI internet na recepci zdarma. Na terase hotelu Carolina nebo ve středisku
Suha Punta se pořádají taneční a zábavné večery. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, minigolf, stolní tenis, hřiště na
volejbal. Hotel poskytuje službu převozu do města Rab a zpět ve večerních hodinách (cena jedné jízdy asi 10 Kn) – podrobné
informace na recepci.

HOTEL  INTERNATIONAL - RAB  (OSTROV RAB)
Termín                                                   20.5.- 10.6.         10.6.- 24.6.         24.6.- 15.7.          15.7.- 19.8.

                                                                  16.9.- 30.9.          2.9.- 16.9.           19.8.- 2.9.                    

dospělá osoba v 1/2+2 pokoji, MS X                9000                  10750                 13000                  15000
1.dítě do 6 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp. os.                                ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA                4500
2.dítě do 6 let - přistýlka 
(4.lůžko) se 2 dosp. os.                                    4500                   5380                   6500                    7500
dítě 6-12 let - přistýlka 
(3.,4. lůžko) se 2 dosp. os.                               4500                   5380                   6500                    7500

dětská postýlka - na vyžádání                           1000                   1000                   1000                    1000

plná penze (švédský stůl)                                  2500                   2500                   2500                    2500
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 MS, 1/2 P, 1/2+2 MS,
1/2+2 P, 1/1 P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), přihlašovací jednorázový
poplatek 1EUR/osoba - platí se na místě v recepci
parkovné 3 EUR/den/auto - platí se na místě v recepci
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU ZDARMA
X - pokoj 1/2+2 je pro rodiny s dětmi a skládá se z dvoulůžkové ložnice s rozkládací
přistýlkou pro 2 děti ve věku 2-12 let
domácí zvířata nejsou povolena
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BUNGALOVY SUHA PUNTA** (renovovaná část)
– SUHA PUNTA (OSTROV RAB)
Možno zakoupit pouze v CK Zemek a jejích poboč-

Nachází se na poloostrově Suha Punta v zeleni, v blízkosti hotelu Eva. Vzdálenost od centra města Rab je cca 5 km. Bungalovy
jsou jednopatrové řadové domky položené v zeleni ve svahu nad mořem. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky
a jednolůžkové. Jsou renovované, mají SAT/TV. Stravování je zajištěno v hotelu Eva. Pláž je kamenitá, betonová, oblázková
s hrubým pískem, vzdálená 50-300 m. Pláž pro nudisty je vzdálena cca 300 m. Hosté využívají služeb hotelu Eva, kde mají
k dispozici klimatizovanou restauraci, aperitiv bar, TV sál, obchod s novinami a suvenýry, směnárnu, trezor na recepci; WI-FI
internet na recepci zdarma. Na terase hotelu Carolina se pořádají taneční a zábavné večery. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové
dvorce, minigolf, stolní tenis, hřiště na volejbal. Hotel poskytuje službu převozu do města Rab a zpět ve večerních hodinách (cena
jedné jízdy asi 10 KN) – podrobné informace na recepci.

HOTEL EVA - SUHA PUNTA (OSTROV RAB)
Termín                                                 13.5.-17.6.      17.6.-1.7.         1.7.-22.7.         22.7.-5.8.       5.8.-26.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI          2.9.-23.9.      26.8.-2.9.                                                             

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BP                   6000             7400               8800              10200            10600
dítě do 12 let - přistýlka 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                            ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 12 let - přistýlka (3. a 4. lůžko) 
se 2 dosp. os. v rodinném pokoji X                3000             3700               4400               5100              5300

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          4200             5180               6160               7140              7420

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            4800             5920               7040               8160              8480

dětská postýlka                                              800               800                 800                 800                800

domácí zvíře (na vyžádání)                            2000             2000               2000               2000              2000

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 BMS, 1/2 BP, 1/1 BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří v ceně domácí
točené nápoje: víno bílé a červené, voda, pivo, ovocné šťávy), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný přihlašovací poplatek - 1 EUR/osoba - platí se na místě
v recepci
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
X - čtyřlůžkové (rodinné) pokoje značené 1/4 se skladbou 1/2+2 nebo 2+palanda (2 dosp.
a 2 děti do 12 let) - cena je za 1 dítě
Na místě je možné si přiobjednat lednici za cca 5 EUR/den - platba na recepci.

RODINNÝ POKOJ
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HOTEL CAROLINA**** - SUHA PUNTA (OSTROV RAB)
Možno zakoupit pouze v CK Zemek a jejích pobočkách

Hotel Carolina je součástí turistického střediska Suha Punta. Hotel se nachází v jedné z nejkrásnějších a nejzelenějších částí
ostrova (Kalifront). Je položen přímo u moře, obklopen stromy a zelení, od centra města Rab je vzdálený cca 5 km. Hotel má
3 patra a 2 výtahy. Pokoje v hotelu jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, jednolůžkové a pokoje Suite pro 4-5 osob.
Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, minibar, trezor, koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci, WI-FI.  Pokoje Standard
a Superior orientované na mořskou stranu mají balkon, pokoje Standard do parku jsou některé s balkonem, jiné bez balkonu,
takže  balkon nemůžeme zaručit. Jednolůžkové pokoje jsou bez balkonu. Pokoj Suite 2/2+(1) má dvě dvoulůžkové ložnice, jeden
vchod, dvě koupelny, je zde možná přistýlka pro 5. osobu. Hostům je k dispozici klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, restaurace
á la carte, TV místnost, kongresový sál, internetový koutek (za poplatek), terasa s bazénem se sladkou vodou. Lehátka
a slunečníky u bazénu jsou zdarma, na pláži za poplatek. V letních měsících hotel zajišťuje animaci a večerní program na terase.
Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, minigolf, plážový volejbal. Pláže jsou částečně skalnaté, betonové, oblázkové
s hrubým pískem vzdálené cca 100 m, nudistická pláž je vzdálena cca 450 m. Hotel poskytuje službu převozu do města Rab
a zpět ve večerních hodinách (cena jedné jízdy asi 10 KN) – podrobné informace na recepci.

BUNGALOVY SUHA PUNTA (renovovaná část) - 
SUHA PUNTA (OSTROV RAB)
Termín                                                 13.5.-17.6.      17.6.-1.7.         1.7.-22.7.         22.7.-5.8.       5.8.-26.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI          2.9.-23.9.      26.8.-2.9.                                                             
dospělá osoba v 1/2 pokoji Standard - 
MS nebo Park                                               6000             7400               8800              10200            10600

dítě 2-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.           3000             3700               4400               5100              5300

dítě 2-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         4200             5180               6160               7140              7420

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            4800             5920               7040               8160              8480
dospělá osoba v 1/1 pokoji Standard - 
MS nebo Park                                               8000             9200              10800             12200            12600

dětská postýlka                                              800               800                 800                 800                800

domácí zvíře  (na vyžádání)                           2000             2000               2000               2000              2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří v ceně domácí
točené nápoje: víno bílé a červené, voda, pivo, ovocné šťávy), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný přihlašovací poplatek - 1 EUR/osoba - platí se na místě
v recepci
STRAVOVÁNÍ JE PODÁVÁNO V HOTELU EVA
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
Na místě je možné si přiobjednat lednici za cca 5 EUR/den - platba na recepci.
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PAVILON VELI MEL*** - LOPAR  (OSTROV
RAB)

Tento pavilon se nachází ve středisku San Marino, cca 14 km od
centra města Rab. Pokoje v pavilonu jsou dvoulůžkové s možností
přistýlky a jednolůžkové. Všechny mají SAT/TV, klimatizaci; Veli Mel
má klasický balkon. Stravování je v centrální restauraci. Hostům je
k dispozici aperitiv bar, trezor na recepci, TV místnost, taneční
terasa, obchody, disko klub. Domácí zvíře na předchozí vyžádání. 

Nachází se v místě Lopar cca 14 km od města Rab. San Marino
je turistické středisko, kde jsou ubytovací zařízení: Plaža, Veli
Mel, Lopar, Sahara, Rab, pavilónového typu. Stravování je v cen-
trální restauraci střediska, restaurace je klimatizovaná s výhledem
na moře. Je zde aperitiv bar, terasa, kadeřnictví, obchod se su-
venýry a tiskem. Hostům jsou k dispozici tenisové dvorce, stolní
tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry jako je fotbal, volejbal,
plážový volejbal, košíková, půjčovna šlapadel, lodiček, potápěčské
centrum, animace pro děti. Možnost výletů pěšky a na kole po
části ostrova Lopar. V blízkosti jsou tři pláže pro nudisty (Sahara,
Ciganka, Stolac). Velká písečná pláž „Rajska Plaža“, dlouhá 1,5 km
je vzdálená 100-200 m od objektu. Je nejideálnějším místem pro
rodiny s malými dětmi. Mořská voda je hloubky „po kotníky“ do
vzdálenosti 100 metrů!
TENTO POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY ČTYŘI PAVILONY VE STŘEDISKU
SAN MARINO.

LOPAR - San Marino

HOTEL CAROLINA - SUHA PUNTA (OSTROV RAB)
Termín                                                 13.5.-10.6.    10.6.-24.6.      24.6.-15.7.       15.7.-5.8.       5.8.-26.8.

                                                                16.9.-30.9.     2.9.-16.9.        26.8.-2.9.                                      

dosp. os. v 1/2 pokoji, Standard, P  X           8600            10600             14000             16400            17200

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         4300             5300               7000               8200              8600

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         6020             7420               9800              11480            12040

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            6880             8480              11200             13120            13760

dětská postýlka                                              800               800                 800                 800                800
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Superior B, 
1/2 Standard BMS, 1/2 Standard P, 2/2+(1) MS, 1/1 MS/P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, parkovné, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), přihlašovací poplatek -
1 EUR/osoba - platí se na místě v recepci
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
X - pokoje Standard do parku - některé mají balkon, některé nemají balkon. Balkon
nemůžeme zaručit. 
XX Suite 2/2+(1)  - cena je za celý pokoj s polopenzí (4 osoby bez rozdílu věku), pokoj má dvě
dvoulůžkové ložnice, jeden vchod, dvě koupelny, je zde možná přistýlka pro 5. osobu (připlácí se)
Domácí zvířata nejsou povolena.
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FAMILY HOTEL LOPAR***+/PLAŽA***+ - 
LOPAR (OSTROV RAB)
Možno zakoupit pouze v CK Zemek 
a jejích pobočkách

Family hotel Lopar a Plaža se nacházejí ve středisku San Marino, cca 14 km od centra města Rab. Jsou zaměřeny především na rodiny
s dětmi. Pokoje v hotelech jsou dvoulůžkové a dále pokoje suite 2/2(+2), 1/2+2(+1). Všechny pokoje mají LCD SAT/TV, telefon, minibar,
koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci, trezor, WI-FI, balkon směrem k moři nebo na městečko Lopar. Pokoj Superior Suite 2/2+(2)
má dvě dvoulůžkové ložnice, dvě koupelny, obývací místnost, jeden vchod, je zde možná přistýlka pro 5., 6. osobu - rozkládací gauč
v obývací místnosti. Pokoj Standard Suite má dvoulůžkovou ložnici, jednu koupelnu, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
jeden vchod, je zde možná přistýlka pro 5. osobu. Stravování se podává v centrální restauraci.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - LOPAR

Lopar nabízí velmi kvalitní ubytování v podobě soukromých privátů. Apartmány se nachází ve vzdálenosti do 900 m od moře
a pláže. Apartmány jsou vybaveny nádobím pro předpokládaný počet osob, ručníky, povlečením, SAT/TV a pro hosty je zajištěno
parkování u domu či v jeho blízkosti. Apartmány, které jsou trochu dál od moře a centra města, ovšem poskytují speciální idylický
klid. Je zde jedna z největších a nejkrásnějších pláží na jadranském pobřeží, Rajska plaža, 1500 m dlouhá. Povrch pláže je hebce
měkký a jeho horký písek a mělká voda je pro děti, neplavce a seniory ideální. Na pláži jsou rovněž stanoviště na lodní taxi. Ke
sportovnímu vyžití slouží tenisové kurty, minigolf, plážový volejbal, házená, fotbal, basketbal, padák, kajaky, kanoe, potápění,
v sezoně jsou zde různé noční programy a lidové slavnosti. Jezdí zde turistický vláček.
Lopar je ideální místo pro všechny věkové kategorie.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 SLEVA 5% Z CENY UBYTOVÁNÍ !!! Sleva je platná v termínech do 22. 7. a od 26. 8.

PAVILON VELI MEL - LOPAR (OSTROV RAB)
Termín                                                 13.5.-17.6.      17.6.-1.7.         1.7.-15.7.         15.7.-5.8.       5.8.-26.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI          9.9.-30.9.       2.9.-9.9.         26.8.-2.9.                                      

dosp. osoba v 1/2 pokoji Standard, B           7200             9200              11400             13000            13600

dítě do 6 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA         4600               5700               6500              6800

dítě 6-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.           3600             4600               5700               6500              6800

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          5040             6440               7980               9100              9520

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            5760             7360               9120              10400            10880

dětská postýlka                                              800               800                 800                 800                800

domácí zvíře (na vyžádání)                            2000             2000               2000               2000              2000

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard B, 1/1 Standard B

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří v ceně domácí
točené nápoje: víno bílé a červené, voda, pivo, ovocné šťávy), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), přihlašovací poplatek - 1 EUR/osoba - platí se na místě v recepci
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
Na místě je možné si přiobjednat lednici za cca 5 EUR/den - platba na recepci.

FAMILY HOTEL LOPAR A  FAMILY HOTEL PLAŽA - LOPAR
(OSTROV RAB)
Termín                                                 13.5.-17.6.      17.6.-1.7.         1.7.-15.7.         15.7.-5.8.       5.8.-26.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI          9.9.-30.9.       2.9.-9.9.         26.8.-2.9.                                      
pokoj Superior Suite 2/2(+2), 
B (cena za pokoj)  X                                     38000           44000             53600             62400            66000
5., 6. osoba na přistýlce 
(cena je za 1 osobu)                                      5000             6000               6000               6000              6000
pokoj Standard Suite 1/2+2(+1), 
B (cena za pokoj)  Y                                     30000           36000             45400             51000            54000

5. osoba na přistýlce                                    5000             6000               6000               6000              6000

dětská postýlka                                              800               800                 800                 800                800

domácí zvíře (na vyžádání)                            2000             2000               2000               2000              2000
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 B,  1/1 B, 
2/2(+2) B Superior Suite, 1/2+1(+1) B Standard Suite

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří domácí točené
nápoje: víno bílé a červené, voda, pivo, ovocné šťávy), každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, parkovné, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný přihlašovací poplatek - 1 EUR/osoba - platí se na místě
v recepci
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
X - Superior Suite 2/2+(2) - cena za celý  pokoj s polopenzí (4 osoby bez rozdílu věku), pokoj
má dvě dvoulůžkové ložnice, dvě koupelny, obývací místnost, jeden vchod, je zde možná
přistýlka pro 5., 6. osobu - rozkládací gauč v obývací místnosti (připlácí se)
Y - Standard Suite 1/2+2+(1) - cena je za celý pokoj s polopenzí (4 osoby bez rozdílu věku),
pokoj má dvoulůžkovou ložnici, jednu koupelnu, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, jeden vchod, je zde možná přistýlka pro 5. osobu (připlácí se)
XX - cena při obsazení 1/2 pokoje pouze 1 osobou (single use)
YY - platí jen pro hotel Plaža, v hotelu Lopar jsou dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky
Na místě je možné si přiobjednat lednici za cca 5 EUR/den - platba na recepci.
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - BARBAT, BANJOL, PALIT, SUPETARSKA DRAGA, KAMPOR

Již s ohledem na celkovou rozlohu tohoto ostrova - délka 21 km, šířka 7 km, doporučujeme realizovat pobyt v soukromých
apartmánech na vlastní dopravu. Na ostrově Rab je osm sídel, z nichž nejznámější je město Rab, dalšími jsou Kampor (6 km od
Rabu) nebo Palit, který je nejblíže městu Rab. Banjol je ideální místo pro kotvení člunů, Supetarska Draga Donja nabízí dvě
krásné, téměr privátní pláže Dumiči a Gonar. Nejznámější z ostrůvků jsou Mamam, Sridnjak, Šailovac a další, kam se hosté
mohou dostat lodním taxi. POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 SLEVA 5% 
Z CENY UBYTOVÁNÍ !!! 

Sleva je platná v termínech do 15. 7. a od 19. 8.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - LOPAR (OSTROV RAB)
Termín                                                   6.5.-3.6.       3.6.-17.6.        17.6.-8.7.         8.7.-22.7.      22.7.-26.8.

                                                                                      9.9.-7.10.                               26.8.-9.9.               

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                               

1/2 APT                                                        8500            10630             13750             15000            17500

1/4 (2/2) APT                                              10630           14030             19500             21250            27500

1/6 (3/2) APT                                              14880           15940             22000             25000            35000

dítě do 5 let bez lůžka (max. 1 dítě)          ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA           750

dítě do 12 let na přistýlce (max. 1 dítě)     ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA          1750

přistýlka                                                        2000             2000               2000               2500              2500

dětská postýlka - na vyžádání                        1250             1250               1250               1250              1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
Vzdálenost APT od pláže max. 900 m.
Převážná část apartmánů má WI-FI připojení k internetu - ZDARMA (v případě zájmu
doporučujeme uvést do objednávky).
domácí zvíře 8 EUR/den, klimatizace 5 EUR/den, kotviště pro člun 6 EUR/den - vše na
vyžádání - platí se na místě v agentuře
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - BARBAT, BANJOL, PALIT, 
SUPETARSKA DRAGA, KAMPOR (OSTROV RAB)
Termín                                                6.5.-3.6.     3.6.-17.6.     17.6.-8.7.    8.7.-15.7.    15.7.-22.7.  22.7.-19.8.   9.9.-7.10.

                                                                                                      26.8.-9.9.  19.8.-26.8.                                                 

                                                              7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                                                 7=6 (AKC)

1/2 APT                                                      5950           6590           8250          9500          11250         12000          7010

1/4 (2/2) APT                                             8080           8930          11750         13750         16250         17000          9990

1/6 (3/2) APT                                            10200         12110         16000         17500         20000         21500         13600

1/8 (4/2) APT                                            17000         20190         25000        27500         31250         36250         21250

dítě do 5 let bez lůžka (max. 1 dítě)        ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA        750             750        ZDARMA

dítě do 12 let na přistýlce (max. 1 dítě)   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA        1400           1400       ZDARMA

přistýlka                                                      2000           2000           2000          2000           2000           2000           2000

dětská postýlka - na vyžádání                      1250           1250           1250          1250           1250           1250           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné,
pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
Vzdálenost APT od pláže: max. 900 m - Kampor; max. 600 m - Palit; max. 500 m -
Barbat, Banjol a Supetarska Draga
Převážná část apartmánů má k dispozici WI-FI připojení k internetu - ZDARMA (v
případě zájmu doporučujeme uvést do objednávky).
domácí zvíře 8 EUR/den, klimatizace 5 EUR/den, kotviště pro člun 6 EUR/den - vše
na vyžádání - platí se na místě v agentuře
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.

PLÁŽ BANJOL
RAB + BANJOL
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HOTEL ZAGREB - ALL INCLUSIVE - KARLOBAG

Hotel Zagreb se nachází v městečku Karlobag, na úpatí pohoří Velebit, přímo u moře, obklopen zelení. Od centra města je vzdálen
300 m. Hotel se skládá z hlavní budovy a budovy nazvané villa Pinia; celkem je zde 104 pokojů, které jsou dvoulůžkové s možností
jedné nebo dvou přistýlek, klimatizované, s vlastním sociálním zařízením, SAT/TV, tel., lednicí a s balkonem směrem na moře a ostrov
Pag nebo bez balkonu. Hostům je k dispozici restaurace, kavárna, bar s terasou, wellnes centrum, posilovna, vnitřní bazén se
sladkou vodou a venkovní bazén. Ke sportovnímu vyžití slouží víceúčelové hřiště na míčové hry, minigolf, stolní tenis, tenisový kurt.
Hotel pořádá večery s živou hudbou. Pláž je převážně betonová a kamenitá, 300 m dlouhá, vzdálená 50 m od hotelu. Nová oblázková
pláž s barem Tatijana 400 m od hotelu. Služba all inclusive začíná v den příjezdu obědem. Hotel také organizuje výlety.

HOTEL ZAGREB - ALL INCLUSIVE - KARLOBAG
Termín                                                  20.5.-3.6.      3.6.-17.6.       17.6.-24.6.        24.6.-8.7.       8.7.-26.8.

                                                                16.9.-23.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.         26.8.-2.9.               
dospělá osoba v 1/2 pokoji -
BMS - hlavní budova                                     7410             8690              10600             11450            12510

dítě do 12 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3. lůžko)  X                        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě do 2 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. a dítětem (4. lůžko)  X         ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě 12-16 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3. lůžko)                                3710             4340               5300               5730              6260
dítě 2-16 let - přistýlka se 2 dosp. os. 
a dítětem (4. lůžko)  X                                   3710             4340               5300               5730              6260
dítě 16-18 let - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3. nebo 4. lůžko)                   5190             6080               7420               8020              8760
dospělá osoba - přistýlka 
se 2 dosp.os. (3. nebo 4. lůžko)                    5930             6950               8480               9160             10010
dítě do 12 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os.   XX                                           3710             4340               5300               5730              6260
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BMS, 1/2 bez balkonu, 
1/1 BMS, 1/1 bez balkonu

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl (snídaně 7:00-9:30, oběd
12:30-14:00, večeře 18:45-20:30);  nápoje u obědů a večeří : točené domácí víno červené
a bílé, točené pivo, voda, ovocné šťávy; na all inclusive baru na terase od 11:00 do 21:00
hodin: koláče, káva, nealkoholické nápoje z automatu, pivo, bílé a červené víno, domácí
alkoholické nápoje (min. 4 druhy - rakija, pelinkovac, slivovice, brandy nebo vodka),
nealkoholické nápoje, voda a pivo také na all inclusive baru u bazénu od 10:00 do 19:00
hodin; využívání vnitřního a venkovního bazénu, 120 min. sauny (při pobytu na 7 a více dní),
tenis - 60 min.(při pobytu na 7 a více dní), animační program pro děti i dospělé (od 20.6. do
31.8.), živá hudba 5x týdně (od 1.7 do 25.9.); každodenní úklid pokoje, výměna ručníků,
závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
parkovné - 2 EUR/auto/den - platí se na místě v recepci
dětská postýlka - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
X - v případě obsazení 3. i 4. lůžka dětmi do 12ti let je cena následující: jedno dítě je zdarma,
2. dítě platí cenu na 4. lůžku 2-16 let (zdarma může být pouze jedno dítě)
XX - v případě obsazení 1/2+1 pokoje 1 dosp. osobou a 2 dětmi do 12 let má jedno dítě
slevu 50% základní ceny a druhé dítě 70% základní ceny 
Y - cena při obsazení dvoulůžkového pokoje pouze 1 osobou (single use)

PLÁŽ PALITPALIT

NOVINKA
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Třetí nejdelší ostrov v Chorvatsku - 284 km2. Patří ke skupině Kvarnerských ostrovů. Rozprostírá se podél masivu Velebit.
Od pevniny je oddělen úzkým a dlouhým kanálem. Vzhledem ke svému geologickému původu se na ostrově nachází mnoho
jeskyň a pláže se táhnou prakticky podél celého ostrova. V historii ostrova jsou zapsáni Římané už v 1. a 2. stol. n. l.,
nacházejí se zde zbytky antické, románské, renesanční a barokní architektury.

OSTROV PAG

NOVALJA
Velká zemědělská a rybářská obec a přístav, vzdálená cca 20 km od města Pag. Leží při hlavní komunikaci, 7 km od trajektu
v Žigljenu. V okolí jsou velmi krásné pláže (např. Straško, Caska, Trinčel), ve vzdálenosti 2-3 km. Nedaleká pláž Zrće z drobných
oblázků s pozvolným vstupem do moře se pokládá za jednu z nejpůvabnějších na Jadranu, na kterou se klienti ubytovacích
zařízení mohou dopravit vláčkem, který jezdí každou půl hodinu. Vybavení pro sportování je vmístním autokempu Straško
(tenisové dvorce, plážový volejbal, košíková, minigolf, stolní tenis, půjčovna jízdních kol a další).

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** – NOVALJA (OS-
TROV PAG)

Soukromé apartmány v Novalje jsou roztroušeny v privátních, většinou
nově postavených vilách. Apartmány jsou vzdáleny 100 - 600 m od
moře, všechny mají balkon nebo terasu a zajištěné parkování u vily.
Nejhezčí koupání na pláži Straško je vzdáleno od 800 do 2000
metrů, podle polohy apartmánů. Pobyt zde doporučujeme na vlastní
dopravu, neboť u pláže Straško je veliké parkoviště. V blízkosti Novalji
jsou další krásné pláže. Konkrétní apartmány (vily) s popisem a cenou
naleznete na našich webových stránkách www.chorvatskozababku.cz.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - NOVALJA (OSTROV PAG)
Termín                                                6.5.-17.6.    17.6.-24.6.    24.6.-1.7.    1.7.-22.7.   22.7.-19.8.   26.8.-2.9.    2.9.-9.9.

                                                               9.9.-23.9.                                         19.8.-26.8.                                                

                                                                                 7=6 (AKC)                                                                                             7=6 (AKC)

1/2 APT - typ studio                                    7500           7440          15000        11250         18750          8750          6380

1/3 APT (1/2+1)                                         9000           8930          18000        13750         23000         10500         7650

1/4 APT (1/2+2)                                        10000         10630         20000        16250         27500         12500         8500

1/5 APT (2/2+1)                                        12500         12750         25000        18750         31250         15000        10630

1/6 APT (2/2+2)                                        13750         14450         30000        21250         35000         17000        11690
příplatek polopenze v hotelu Loža 
(snídaně bufet, večeře výběrem)                  3750           3750           3750           3750           3750           3750          3750

                                                                                                                                                                                         

Vila INES                                                                                                                                                                           

1/3 APT                                                      9450           9370          18900        14440         24150         11030         8030

1/4 APT                                                     10500         11160         21000         17060         28880         13130         8930

                                                                                                                                                                                         

Vila TOMISLAV                                                                                                                                                                    

1/3 APT                                                      9450           9370          18900        14440         24150         11030         8030

1/5 APT                                                     13130         13390         26250        19690         32810         15750        11160

1/6 APT                                                     14440         15170         31500         22310         36750         17850        12270

                                                                                                                                                                                         

Vila PISK                                                                                                                                                                            

1/4 APT                                                     10500         11160         21000         17060         28880         13130         8930

1/5 APT                                                     13130         13390         26250        19690         32810         15750        11160

1/6 APT                                                     14440         15170         31500         22310         36750         17850        12270

                                                                                                                                                                                         

Vila BOŽENA                                                                                                                                                                      

1/4 APT                                                     10500         11160         21000         17060         28880         13130         8930

1/6 APT                                                     14440         15170         31500         22310         36750         17850        12270

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování u vily
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový přihlašovací
poplatek – 3 EUR/osoba - platí se na místě v agentuře, vratná kauce 30 EUR/osoba - platí se na
místě v agentuře

domácí zvíře - na předchozí vyžádání 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře
klimatizace - na předchozí vyžádání 6 Eur/den - platí se na místě v agentuře
APT s možností WI-FI připojení pouze na vyžádání - je v ceně 
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

VILA TOMISLAV

PLÁŽ ZRČE - PLÁŽ MLADÝCH
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APARTMÁNY HOSTIN** - GAJAC (OSTROV PAG)

Leží na severozápadní části ostrova Pag. Gajac je velké apart-
mánové městečko sloužící jako letní chaty pro rekreaci domá-
cích obyvatel, původně převážně Slovinců. Gajac se rozprostírá
na dvou katastrálních územích, a to města Kolan a Novalja. Část
střediska, kterou obhospodařuje společnost „Hostin“ je Kolan-
skij Gajac a je téměř na samém konci apartmánového měs-
tečka. Čtyřlůžkové apartmány jsou v příjemném stínu zahrádek
a mohou být obsazeny 2 -5 osobami. Všechny apartmány mají
dvoulůžkovou ložnici, obývací místnost s rozkládacím gaučem
(2 osoby), kuchyňský kout, SAT/TV, koupelnu, malou terasu
s vlastním grilem, klimatizaci, WI-FI. Pláž je přírodní kamenitá
a oblázková s hrubým pískem, vzdálena 300-400 m, otevřená
po celý den přímému slunci. Pláž je s pozvolným vstupem do
moře (vhodné pro rodiny s dětmi). Pobřežní promenádou se při-
jde na jednu z nejhezčích pláží ostrova Pag „Sv. Duh“ s tobogá-
nem a dvěma restauracemi. Dále můžete navštívit také jednu
z nejhezčích oblázkových pláží, a to je Zrće, vzdálené cca 2 km,
které nabízí různé restaurace, sportovní plážové atrakce, disko-
téky; dále písčitá pláž Caska, nebo pláž v kempu Straško, kde
je nabídka restaurací, obchodů, sportovního vyžití. Hostům je
k dispozici restaurace, kde se dá pořídit menu i za 25 Kn, ob-
chod. V blízkosti je kavárna, taneční terasa.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 SLEVA 10 % 
Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

APARTMÁNY HOSTIN - GAJAC (OSTROV PAG)
Termín                                                 20.5.- 3.6.     3.6.- 24.6.       24.6.- 1.7.        1.7.- 15.7.      15.7.- 22.7.

                                                                                      9.9.- 16.9.                                                             

1/4 (1/2+2) APT                                           9400            10600             14200             19000            20000

přistýlka (5.lůžko)                                          2000             2000               2000               2000              2000

domácí zvíře - na vyžádání                             1600             1600               1600               1600              1600

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, vratná kauce 100 EUR za
apartmán - platí se na místě v recepci, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se
v CK/ u prodejce)

VILLA INES VILLA PISK

VILLA MARIA
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PAG
Hlavní město ostrova. Vyznačuje se výrobou ovčího sýra a soli. Z přístavu Pag jezdí trajekt do Karlobagu. Najdete zde
mnoho středověkých památek, jako např. městské hradby, františkánský klášter, románsko-gotický kostel a městské domy
ze 14.-16. století.

HOTEL MERIDIJAN**** – PAG (OSTROV PAG)

Hotel je určen výhradně pro dospělé osoby (adults only, nad 16
let), tudíž nemá slevy pro děti. 
Tento luxusní hotel leží v klidné části města Pag, cca 500 m od
centra města a je pár metrů od překrásné pláže. Hotel má 37
dvoulůžkových pokojů na mořskou stranu, které jsou s možností
přistýlky a 8 pokojů do parku (bez přistýlky). Všechny pokoje
mají balkon, klimatizaci, minibar, SAT/TV, TEL, trezor, vysoušeč
vlasů. Pokoje jsou nekuřácké. WI-FI za poplatek. Hostům je
k dispozici výtah, recepce, restaurace, coctail bar, směnárna,
bankomat, konferenční místnost, prodejna tisku, parkoviště
a podzemní garáže (za poplatek a na předchozí vyžádání).
Hotel má venkovní bazén. Wellness centrum se nachází 30 m
od hotelu (jacuzzi, masáže, whirpool). Léčebné masáže, kadeřník,
služby kosmetické se rezervují na recepci. Pláže jsou oblázkové
přímo před hotelem. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové
dvorce, hřiště pro malou kopanou, plážový volejbal, košíková –
to vše vzdáleno cca 1 km od hotelu na hlavní městské pláži.
Dále je zde pro klienty půjčovna loděk, jízdních kol a možnosti
potápění, nabídky výletů. Autobusová zastávka je vzdálená cca
400 m od hotelu.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

Hotel Meridijan
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APARTHOTEL - PENZION FRANE *** - PAG (OSTROV PAG)

Penzion Frane se nachází v zálivu přímo u písečné pláže, asi 1 km od centra města Pag. Nabízí 21 pokojů s polopenzí a 6 apartmánů
pro 2-6 osob s vlastním vařením a je otevřen celoročně. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, vybavené lednicí, některé po-
koje mají balkon (viz ceníková tabulka). Všechny pokoje i apartmány mají sociální zařízení, klimatizaci, SAT/TV, telefon. Složení APT
viz ceníková tabulka. Hostům je k dispozici stylová restaurace s krytou terasou, fitness, pension také organizuje výlety.

HOTEL MERIDIJAN - PAG (OSTROV PAG)
Termín                                                 13.5.-27.5.    27.5.-17.6.        17.6.-1.7.         1.7.-22.7.      22.7.-26.8.

                                                                16.9.-23.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.         26.8.-2.9.               

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BM                  8000             9750              12250             14750            17250

dospělá osoba - přistýlka (3. lůžko)               7200             8780              11030             13280            15530

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BP   X               7250             9000              11500             14000            16500

dospělá osoba v 1/1 pokoji  - BP  Y              12500           15000             18750             22500            27500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, použití venkovního bazénu, lehátka u bazénu
(květen-říjen)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
Ubytování v hotelu Meridijan je možné pouze pro osoby starší 16 let  
X - pokoje do parku nemají přistýlku a jsou pouze na vyžádání
Y - cena v dvoulůžkovém pokoji při obsazení jednou osobou - na vyžádání
podzemní garáže - na předchozí vyžádání, 10-15 EUR/den/auto - platí se na místě v recepci
parkování před hotelem - 5-7 EUR/den/auto (hotel není povinný zajišťovat parkovací místo
pro hosty)
domácí zvířata - nejsou povolena
minibar na pokoji - plní se na vyžádání nápoji z lobby baru, není možno využívat jako ledničku

APARTHOTEL - PENZION FRANE - 
POKOJE S POLOPENZÍ - PAG (OSTROV PAG)
Termín                                                    13.5.-10.6.           10.6.-1.7.            1.7.-15.7.            15.7.-26.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            26.8.-2.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji, B, lednice            8750                   9750                  10750                  11250

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 7-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.              4380                   4880                   5380                    5630

dítě 12-18 let - přistýlka se 2 dosp. os.            7000                   7800                   8600                    9000

příplatek plná penze                                         2500                   2500                   2500                    2500

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 B, 1/2 bez balkonu

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze
3 menu, úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka - na vyžádání - 3 EUR/den - platba na místě v recepci
domácí zvíře (malý a klidný pes ) - na vyžádání - 5 EUR/den - platba na místě v recepci

APARTHOTEL - PENZION FRANE - 
APARTMÁNY - PAG (OSTROV PAG)
Termín                                                    13.5.-10.6.           10.6.-1.7.            1.7.-15.7.            15.7.-26.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            26.8.-2.9.                    

1/2 studio                                                       10000                 12500                 13750                  15000

1/2+2 APT                                                       11250                 15000                 16250                  18750

1/4 (2/2) APT                                                 13750                 17500                 18750                  22500

1/6 (3/2) APT, 2 koupelny                               17500                 20000                 22500                  27500

přistýlka                                                           1500                   2000                   2250                    2750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka - na vyžádání - 3 EUR/den - platba na místě v recepci
domácí zvíře (malý a klidný pes ) - na vyžádání - 5 EUR/den - platba na místě v recepci
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - PAG

Přímo ve městě Pag, nedaleko nádherných oblázkových a písčitých pláží nabízíme apartmány pro 2-7 osob v soukromých
domech. Vzdálenost od moře je individuální dle konkrétního místa ubytování, cca 100-500 m. Apartmány jsou vybaveny
příslušným počtem lůžek, kuchyňským a jídelním koutem a sociálním zařízením. Je možnost zde dokoupení stravy v hotelu
Meridijan (viz. ceník).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

TRANZITNÍ UBYTOVÁNÍ
RAKOUSKO – Grosswilfersdorf 56, tel.: 0043-33858401, 0043-33858404 
Pro klienty, kteří nemusí příliš spěchat a mají v plánu si cestu rozdělit, nabízíme příjemné a levné ubytování se snídaní v
rodinném penzionu s restaurací pod názvem Landhaus Postillion.
Malé městečko se nachází na hlavní silnici A2 na Maďarsko. Cca 50 km před Grazem je odbočka Ungarn – Ils. Po 2 km
směrem Ungarn je po levé straně na jediné světelné křižovatce Landhaus Postillion. Jeho poloha je přesně v polovině ces-
ty z Prahy na Istrii (400 km). Naše CK zajistí pouze rezervaci, platba je přímo na místě. Upozorňujeme, že čtvrtek
je zavírací (sanitární) den. 
Ceny pro rok 2017: 1/2 – 50 EUR, 1/3 – 70 EUR, 1/4 – 80 EUR včetně snídaně (cena je za celý pokoj)

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PAG (OSTROV PAG)
Termín                                                20.5.-3.6.   3.6.-10.6.    10.6.-1.7.    1.7.-15.7.   15.7.-29.7.  29.7.-19.8.

                                                               9.9.-30.9.    2.9.-9.9.     26.8.-2.9.                     19.8.-26.8.          

1/2 APT                                                       3750          4750           5750           7500           8750          10500

1/3 (1/2+1) APT                                         5000          6000           7000           8750          10500         12500

1/4 (2/2) APT                                             6500          8000           9500          12000         13250         15250

1/5 (2/2+1) APT                                         7750          9500          11000         13500         14750         17000

1/6 (3/2) APT                                             9500         12000         13750         16250         18000         21250

1/7 (3/2+1) APT                                        10000        12750         14500         17250         18750         22500

dítě do 3 let bez lůžka                             ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

domácí zvíře  Y                                            1750           1750           1750           1750           1750           1750

příplatek klimatizace  Y                               1750           1750           1750           1750           1750           1750

příplatek snídaně   X                                   1500          1500           1500           1750           2000           2000

příplatek večeře    X                                     2750          2750           2750           3000           3000           3000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartrmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze dokoupit), pobytová taxa

– POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - stravování je podáváno formou švédských stolů v hotelu Meridijan****
Y - na vyžádání
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Severní Dalmácie
Dalmácie představovala pro Čechy symbol báječné dovolené už v časech první republiky, o období 60. až 80. let ani
nemluvě. Pod tímto názvem se skrývá velká část chorvatského pobřeží od Zadaru po Dubrovník - Cavtat.
Prakticky všude jsou ideální podmínky pro rekreaci - dostatek slunečního svitu, bujná středomořská vegetace smnožstvím
subtropických druhů a především nejvíce oblázkových pláží na chorvatském Jadranu. Pláže však nejsou jediným
trumfem, kterým Dalmácie láká hosty. Oproti jiným vyhlášeným pobytovým oblastem ji vždy favorizovala osobitá přírodní
scenérie, jejíž půvab spočívá v harmonii idylického pobřeží s divokou hradbou hor, vyrůstající v některých místech
z borových hájů v nevelké vzdálenosti moře.
Severní Dalmácie je oblast mezi Zadarem a Splitem. Příroda vás v této oblasti uchvátí svou bujnou středomořskou
vegetací a téměř stále kvetoucím rostlinstvem. Mezi přírodní krásy patří zdejší národní parky - chráněné přírodní oblasti,
které vás zvou k návštěvě. Kaňon PAKLENICA láká zvláště turisty a horolezce. NP KORNATI je souostroví 125 malých
ostrůvků často bizarních tvarů. Ostrůvky jsou převážně holé a neobydlené a jsou lákavým výletním místem, stejně jako
vodopády řeky KRKA u Šibeniku, či 16 jezer v NP PLITVICKÁ JEZERA.

STARIGRAD/PAKLENICE
Stari Grad leží přímo na jadranské cestě, vzdálený 170 km od Rijeky a 45 km od Zadaru. Umístěn je pod horským masivem
Velebit v blízkosti národního parku Paklenica, který je atraktivní pro pěší túry a je oblíben mezi horolezci. Toto kouzelné
městečko Vám nabídne krásnou nedotčenou přírodu, křišťálově čistou vodu, nesčetné zátoky, skalnaté oblázkové a písčité
pláže. Nabízí i velmi pestré sportovní, kulturní a zábavní vyžití.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ***  - STARIGRAD/PAKLENICA – SELINE

Mezi pobřežím a zvedajícím se Velebitem je bezpočet soukromých vil s apartmány. Apartmány pro 2- 7 osob mají kompletně vy-
bavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e), koupelnu. Klimatizace je možná za příplatek a platí se na místě. K moři jsou
vzdáleny max. 500 m. Seline leží asi 2 km jihovýchodně od Starigradu/Paklenice (směr Zadar).

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - 
STARIGRAD/PAKLENICA, SELINE
Termín                                              20.5.- 10.6.  10.6.- 17.6. 17.6.- 24.6.  24.6.- 8.7.   8.7.- 19.8.   26.8.- 2.9.

                                                             16.9.- 30.9. 9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.   19.8.- 26.8.                             

                                                              7=6 (AKC)    7=6 (AKC)    7=6 (AKC)                                                 

1/2 APT - Studio                                         4890           5740           6590          10000         12250          7750

1/2+1 APT                                                  5740           7230           8080          12000         14500          9500

1/2+2 APT                                                  6800           8290           9560          13500         16000         11250

1/4 (2/2) APT                                             7860           9350          11260         16250         17750         13250

1/6 APT                                                     10630         12110         14450         21250         23000         17000

přistýlka                                                      1250           1250           1250           1500           2000           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

Pouze na vlastní dopravu
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APARTMÁNOVÝ KOMPLEX „HOLIDAY VILLAGE“ ZATON***/**** - ZATON

ZATON

Toto turistické středisko se nachází cca 16 km severozápadně od Zadaru a cca 2 km od městečka Zaton. Je umístěno
v borovicovém háji, v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln, na ploše 100 ha. Středisko je částečně přizpůsobeno invalidním
osobám. Apartmány jsou umístěny v jednopodlažních řadových domcích. Apartmány jsou kategorie*** nebo****. Všechny
apartmány mají ložnici (ložnice), denní místnost, vybavený kuchyňských kout (včetně kávovaru), SAT/TV, telefon, trezor, koupelnu,
vysoušeč vlasů, balkon nebo terasu. Apartmány**** mají navíc klimatizaci, přípojku na internet.  
Typy apartmánů***      
1/2, 1/3 APT - typ studio (20 m2), denní místnost se 2 nebo 3 lůžky 
1/4 APT (29 m2), ložnice se 2 lůžky, denní místnost s lůžkem pro 2 osoby (doporučujeme pro 2 děti)
1/5 APT (35 m2), dvě ložnice se 2 lůžky, denní místnost s 1 lůžkem
Typy apartmánů****      
1/2 APT- typ studio (25-28 m2), denní místnost se 2 lůžky s možností 1 přistýlky   
1/4 APT (36-42 m2), ložnice se 2 lůžky, denní místnost s lůžkem pro 2 osoby  
1/5 APT (48-54 m2), dvě ložnice se 2 lůžky, denní místnost s 1 lůžkem, dvě WC
1/5-6 APT (56-60 m2), dvě ložnice se 2 lůžky, denní místnost s lůžkem pro 2 osoby, dvě koupelny
Pláže jsou krásné písčité a oblázkové, dlouhé cca 1,5 km, s pozvolným vstupem do moře a také s odděleným (uzpůsobeným)
přístupem do moře pro invalidní osoby, vzdálené cca 100-300 m od objektu. Možnost zapůjčení lehátek a slunečníků za
poplatek. Na pláži je tobogán, aquapark, jumping centrum, hřiště na plážový volejbal, velká nabídka vodních sportů, plážových
barů a snack barů. Je zde komplex dvou vyhřívaných bazénů se sladkou vodou a dětský bazén také se sladkou vyhřívanou vodou.
U tohoto komplexu je kafé bar, koktejl bar, snack bar, pískoviště, otevřené i uzavřené dětské hřiště (Kidęs club). Hostům jsou
k dispozici restaurace, kavárny, cukrárna, bary, dalmatinská konoba, pizzerie, internetová kavárna, TV místnost, směnárna,
bankomat, lékařská pomoc (ambulance), prádelna, myčka na auta, stanice na propan plyn. Ve středisku je také supermarket,
nabídka čerstvého ovoce a zeleniny, butiky, obchody se suvenýry, trafika, zlatnictví, foto studio, kadeřnictví, posilovna, možnost
masáží. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, minigolf, volejbalové hřiště, asfaltová hřiště na košíkovou, malou kopanou,
házenou, kuželky, stolní tenis, kulečník. Dále je zde možnost ježdění na koni, potápění, zapůjčení jízdních horských kol. Jsou zde
školy tenisu, ježdění na koni, potápění, plachtění na prkně (desce), plavání. Pro děti je zde ještě Kidęs klub, Teensęklub, mini
disko, mini auto škola, hry na písku, jumping centrum, různé hry a soutěže. Areál zajišťuje bohatou celodenní animaci pro děti
i dospělé, taneční a zábavné večery, dalmatinské fešty. Upozorňujeme, že mimo sezónu se nabídka animačních programů
přizpůsobuje počtu klientů ve středisku. V blízkosti cca 800 m se nachází populární disko klub „Saturnus“. Je zde bohatá nabídka
výletů např. do Národních parků Kornati, Krka, Plitvička jezera (Unesco), Paklenica nebo do měst Nin, Zadar, Trogir (Unesco), Split
(Unesco).
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APARTMÁNOVÝ KOMPLEX HOLIDAY VILLAGE  ZATON  -  ZATON
Termín                                              20.5.- 27.5.  27.5.- 3.6.   3.6.- 10.6.  10.6.- 17.6.  17.6.- 24.6.   24.6.- 1.7.    1.7.- 15.7.  15.7.- 19.8.

                                                              9.9.- 23.9.                        2.9.- 9.9.                                          26.8.- 2.9.  19.8.- 26.8.          

                                                                                                    7=6 (AKC)                      7=6 (AKC)                                                       

APARTMÁNY ***                                                                                                                                                                                    

1/2 APT - TYP STUDIO                                 7250           8500           9560         11250         12540         14750         20250         24000

1/3 APT - TYP STUDIO                                 8500          10250         11690         13750         16150         19000         24750         28500

1/4 APT                                                      9250          11000         13390        15750         18280         21500         27250         31000

1/5 APT                                                     12250         14500         17850         21000         23380         27500         35750         41250

APARTMÁNY **** -  klimatizace                                                                                                                                                            

1/2 APT - TYP STUDIO                                 8750          11000         11900         14000         16360         19250         25250         30000

1/4 APT                                                     13250         16250         18490         21750         25500         30000         39000         44250

1/5 APT                                                     15000         18250         23160         27250         30180         35500         46250         52500

1/5-6 APT                                                  16250         20250         25290        29750         33580         39500         50750         58250
přistýlka - 
je možná pouze v 1/2 APT STUDIO                  X                  X               3000          3000           3000           3000           3000           3000

dětská postýlka (do 3 let věku dítěte)      ZDARMA    ZDARMA        1500           1500           1500           1500           1500           1500

polopenze - dospělá osoba  X                     4250           4250           4250          5000           4250           5000           5000           5000

polopenze - dítě do 3 let  X                     ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

polopenze - dítě 3-12 let  X                     ZDARMA    ZDARMA        2130           2500           2130           2500           2500           2500
domácí zvíře (do 7 kg váhy) - 
na vyžádání                                             ZDARMA    ZDARMA        3000          3000           3000           3000           3000           3000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna ručníků 2x týdně, pobytová taxa,
využívání venkovního bazénu, animace, parkování   
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, závěrečný úklid od 40

EUR/apartmán - platí se na místě v recepci, pokud klienti sami neuklidí apartmán před odjez-
dem
X - polopenze - švédský stůl, k večeři místní točené nápoje  
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

apartmány****
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PETRČANE
Krásná rybářská vesnice jenom 12 km od Zadaru je oáza se staletými borovicemi, křišťálovým mořem, písčitými
a oblázkovými plážemi. Je umístěná mezi Zadarem jako kulturním centrem a starým historickým městem Nin a rekreačním
střediskem Zaton. Je možné navštívit jeden ze čtyř národních parků. V okolí je středomořská vegetace a pěkné pláže. Ve
vesnici jsou hotely a apartmánové středisko, ale také mnoho privátních vil a apartmánů. 

Hotel Pinija se nachází v borovicovém lese na poloostrově, cca 5 min. chůze od centra města Petrčane, 12 km od Zadaru. Hotel
má 3 mezi sebou propojená křídla. Má výtah. Všechny společné prostory hotelu jsou klimatizované. Pokoje jsou jednolůžkové,
dvoulůžkové s možností přistýlky a rodinné. Hotel také nabízí 6 pokojů pro invalidní osoby, které jsou pouze do parku s balkonem
bez možnosti přistýlky. Všechny pokoje mají sociální zařízení, klimatizaci, LCD SAT/TV, TEL, trezor, vysoušeč vlasů; lednice
/minibar je na objednávku. Balkon mají jen některé pokoje - viz. ceníková tabulka. WI-FI je zdarma v celém hotelu. Parkování je
bezplatné.
Pláže jsou oblázkové a kamenité s betonovými plochami - přímo u hotelu. Pěkná písčitá pláž v zátoce je vzdálená cca 100 m od
hotelu. Hostům je k dispozici recepce, hotelová klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, terasa s cocktail barem u bazénu, bar na
pláži, kavárna, pizzerie na pláži, obchod se suvenýry, minimarket, směnárna, bankomat, kompletně vybavená místnost pro
semináře, prezentace (LCD projektor, projektové plátno a další).  Dále se zde nachází nově vybudované Wellness & Spa centrum
„Marea“ – sauny, whirlpool, relaxační zóna, masáže, salón krásy (vše za poplatek) a fitness centrum (v ceně). Je zajištěna
celodenní animace pro děti i dospělé (od 17.6. do 2.9.). Hotel má vnitřní bazén se sladkou vodou (v hlavní sezóně uzavřen),
venkovní bazén s hydromasáží a dětský bazén také se sladkou vodou. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, stolní tenis,
minigolf, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty a další. Pro děti je zde dětské hřiště.
Je zde možnost mnoha výletů, např. Národní parky Kornati, Krka, Paklenica, Plitvička jezera (Unesco), města Zadar, Trogir
(Unesco), Split (Unesco) a další. Hotel je se Zadarem spojen pravidelnou autobusovou linkou, zastávka autobusu je od hotelu
vzdálena asi 100 m.

HOTEL PINIJA**** - PETRČANE

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017  POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!!  (RB1)
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.4.2017  POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!  (RB2)

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI, využívání venkovního nebo vnitřního
bazénu, animace 17.6. - 2.9.2017, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), wellness centrum 7 EUR
/3 hodiny
domácí zvířata - nejsou povolena
lednice/minibar - na vyžádání
dětská postýlka - na vyžádání, zdarma
AKC 7=6, 7=5 - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6, 7=5 ! Slevy se nesčítají !

HOTEL PINIJA - PETRČANE
Termín                                                13.5.-3.6.   3.6.-10.6.   10.6.-17.6.   17.6.-8.7.    8.7.-19.8.   23.9.-30.9.

                                                               9.9.-23.9.                      26.8.-9.9.   19.8.-26.8.                             

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                                        7=5 (AKC)

dosp. os. v 1/2 pokoji Premium, balkon       10090        11260         13250         14750         17880          8550

dítě do 4 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dítě 4-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA       5630           6630           7380           8940       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        7070          7880           9280          10330         12510          5990

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          8080          9010          10600         11800         14300          6840

příplatek plná penze (oběd - švédský stůl)       1750           1750           1750           1750           1750           1750
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Premium BMS, 
1/2 Premium B, 1/2 Classic, 1/2+2 Classic, 1/2+2 Premium BMS, 1/1 Premium B, 1/1 Classic
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - PETRČANE

Městečko Petrčane, asi 12 km od Zadaru, je oáza se staletými borovicemi, křišťálovým mořem, písčitými a oblázkovými plážemi.
V okolí je středomořská vegetace a pěkné pláže. Ve městečku jsou hotely a apartmánové středisko, ale také mnoho privátních vil
a apartmánů. Je možné navštívit jeden ze čtyř národních parků. Nabízí zde ubytování v soukromích apartmánech pro 2-7 osob.
nejen v městečku Petrčane, ale podél celého pobřeží v nově vybudovaných vilách až po středisko Punta Skala. Pláž je zde
městská, přírodní a upravovaná včetně části Punta Skala. Apartmány mají kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost,
ložnici(e), koupelnu. Klimatizace je možná za příplatek a platí se na místě.

VILA DANI*** - PUNTA SKALA (PETRČANE)

Nová vila v dalmatském stylu se nachází v části Punta Skala, cca 170 m od oblázkové pláže. Vzhledem ke své poloze v klidné
a stinné části umožňuje prožití příjemné dovolené. Ve vile jsou dva apartmány, jeden pro 4 osoby a jeden pro 5 osob. Oba jsou
v přízemí, mají jednu ložnici s manželskou postelí, jednu ložnici s 2 oddělenými lůžky, denní místnost s kuchyní, koupelnu, tera-
su, SAT/TV. Apartmán pro 5 osob má navíc gauč v denní místnosti. Parkování je zajištěno před vilou ve stínu. Ceny apartmánů
jsou podle tabulky Apartmány v soukromí.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PETRČANE
Termín                                               20.5.- 10.6. 10.6.- 17.6.  17.6.- 1.7.   1.7.- 22.7.  22.7.- 19.8.  26.8.- 2.9.

                                                              9.9.- 30.9.   2.9.- 9.9.                      19.8.- 26.8.                             

                                                              7=6 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                 

1/2 APT - Studio                                         4890           5740           6380          10500         12000          7500

1/2+1 APT                                                   5740           6800           7860          12250         13750          9250

1/2+2 APT                                                  6800          7650           9140          13750         15250         10750

1/4 (2/2) APT                                             7860           8710          11050         15750         17500         13000

1/6 APT                                                      10200        11900         13810         20750         23000         16250

přistýlka                                                      1250          1250           1500           1500           1750           1500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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APARTMÁNY FALKENSTEINER**** - PETRČANE

Je to moderně zrealizovaný novodobý koncept rybářské vesnice, který harmonicky splývá s okolním prostředím. Stavební
i interiérové prvky byly převzaty z dalmatské architektury. Vše, co patří k jadranské atmosféře: bílé domy, křišťálově čisté moře
a sladkovodní bazén přímo před apartmány. V resortu je celkem 128 apartmánů různé velikosti:
38 apartmánů typu A, 1 pokoj (45 m²)
20 apartmánů typu B, 2 pokoje (45 m²)
37 apartmánů typu C, 2 pokoje (55 m²)
29 apartmánů typu D, 2 pokoje (65 m²)
4 apartmány typu E, 2 pokoje (70 m²)
Všechny apartmány jsou moderně vybavené pro 2 - 5 osob. Jsou pojaty jako koncept otevřeného prostoru s kuchyní, jídelnou
a obytnou oblastí. Mají kompletně vybavenou kuchyň (kuchyňská linka, sporák se čtyřmi plotýnkami, trouba, digestoř, lednička,
kávovar), dvoulůžkovou ložnici, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelnu s vysoušečem vlasů, trezor,
prostornou terasu nebo zahradu s terasovým nábytkem. Je zde individuálně nastavitelná klimatizace, televize s plochou
obrazovkou. Každý apartmán má jedno parkovací místo. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, obchod s pekárnou, herna
pro děti, bar na pláži a nabídka místních vodních sportů. Na luxusně vybavenou uzavřenou pláž Punta Skala se připlácí vstup (cca
40 kun na osobu/den). 

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!  
Sleva platí pouze pro pobyty v termínech 20.5.- 8.7. a 26.8.- 30.9.2017.
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RIVIERA PÍSČITÝCH PLÁŽÍ - PRIVLAKA, SABU-
Pouhých 14 km od Zadaru je na malém ostrůvku uprostřed mělkého zálivu nejstarší královské město Chorvatska Nin. Je
kolébkou chorvatské kultury s několika kostely a dalšími památkovými objekty. Okolí Ninu je skutečná oáza mělkých
dlouhých a písečných zálivů vzdálených jakémukoliv ruchu. Sama mělkost moře a klimatické podmínky zajišťují o 2 až
3 stupně větší teplotu než na otevřeném moři. Tyto neskutečně krásné písčité pláže prohlásila řada významných
světových turistických organizací (např. ADAC) nejlepšími písečnými plážemi na Dalmácii. Pláže obklopují poloostrov
z obou stran od letního střediska Ninské Vodice přes středisko Sabunike a turistické místo Grbe po městečko Vrsi z jedné
strany, z druhé strany pak Zaton až po ostrov Vir. Na ostrov Vir se lze dostat snadno přes most. Vir nabízí ve své zátoce
stejně pěkné pláže a ubytování a to v krásných nových vilách.

SABUNIKE
Malé letovisko Sabunike je součástí Privlaky, nachází se 2,5 km od Ninu. Díky písečným plážím a rajskému klidu je
vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Ekologicky chráněná krajina bez hluku dopravy a průmyslu je výborným místem
pro odpočinek a relaxaci. V Sabunike naleznete několik obchůdků a cukrárnu, stánky s ovocem a zeleninou. Další
služby a zábavu naleznete v Ninu, Privlaće či Zatonu s jeho bazény, skákacími hrady pro děti, taneční terasou,
bohatou nabídkou sportovního a zábavního vyžití.

Pouze na vlastní dopravu

APARTMÁNY FALKENSTEINER - PETRČANE
Termín                                                       20.5.- 10.6.                     10.6.- 8.7.                      8.7.- 26.8.

                                                                       9.9.- 30.9.                      26.8.- 9.9.                              

1/4 (1/2+2) APT typ A                                       18400                            26400                           36000

1/4 (2/2) APT typ B                                           22400                            30400                           42000

1/4 (2/2) APT typ C                                           26400                            34400                           46000

1/5 (2/2+1) APT typ D                                       30400                            38400                           54000

1/5 (2/2+1) APT typ E                                       34400                            42400                            58000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, klimatizace, internet,
parkování, využití venkovního bazénu, dětský koutek
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), vratná kauce 150 EUR /APT - platí se na místě v re-
cepci
domácí zvířata nejsou dovolena

SABUNIKE

PLÁŽ SABUNIKE
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - PRIVLAKA-SABUNIKE

VILA ANDREA*** - SABUNIKE

Malé letovisko Sabunike je součástí Privlaky, nachází se 2,5 km od Ninu. Nabízíme zde apartmány v soukromí pro 2-7 osob.  Díky
písečným plážím a rajskému klidu je vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Jedna z nich, nazývaná Královnina pláž, byla zařazena
mezi 10 nejkrásnějších pláží Chorvatska. Ekologicky chráněná krajina bez hluku dopravy a průmyslu je výborným místem pro
odpočinek a relaxaci. V Sabunike naleznete několik obchůdků a cukrárnu, stánky s ovocem a zeleninou. Další služby a zábavu
naleznete v Ninu, Privlace nebo Zatonu s jeho bazény, skákacími hrady pro děti, taneční terasou, bohatou nabídkou sportovního
a zábavního vyžití. Apartmány mají kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e), koupelnu. Klimatizace je
možná za příplatek a platí se na místě.

V dvoupatrové vile se nachází celkem 9 apartmánů: 3 dvoulůžková
studia a 6 apartmánů pro 4 osoby, na každém patře (přízemí +
2 patra) jsou 3 apartmány (uprostřed je vždy studio a apartmány jsou krajní). Studio má dvě oddělené postele, kuchyňský kout,
koupelnu a menší balkon. Apartmány mají jednu ložnici, denní místnost s 2 gauči a kuchyní, koupelnu, balkon. Všechny
apartmány mají SAT/TV. Parkování je zajištěno ve dvoře, k dispozici je venkovní gril. Písečná pláž je vzdálená cca 250 m. Ceny
apartmánů jsou podle tabulky Apartmány v soukromí.

OSTROV VIR - VIR

Nevelký ostrov v zadarském souostroví, severozá-
padně od Zadaru. Rozloha 22 km2, 860 obyvatel.
Leží při jihozápadním pobřeží ostrova Pag v těsné
blízkosti pevniny. Od pevniny, od poloostrova Privlaka,
je ostrov Vir oddělen 3 m hlubokou a 300 m širokou
úžinou, která je překlenuta moderním mostem.
Vede po něm silnice (Nin-Privlaka-obce Vir a Lozice
na ostrově). Pláže jsou převážně oblázkové. Krajina
je plochá, místy borový porost. Ostrov je intenzivně
zemědělsky obděláván (hlavně pěstování vinné révy
a dalších plodin). Též rybolov. Hlavním střediskem
ostrova Vir je stejnojmenná obec, ležící v široké
písečné zátoce Sapavac. Četné možnosti ubytování
v soukromí. Jsou zde dobré terény pro vodní sporty.
Pláže jsou převážně pískovité a jemně štěrkovité,
moře je křišťálově průzračné a čisté. Hezký je pohled
z nejvyššího bodu ostrova, Bandire (112 m) – po
celém ostrově, okolních ostrovech až k pohoří
Velebit.

Pouze na vlastní dopravu

Pouze na vlastní dopravu
APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PRIVLAKA, SABUNIKE
Termín                                               20.5.- 10.6. 10.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7.  29.7.- 19.8.

                                                              9.9.- 30.9.   2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9. 19.8.- 26.8.          

                                                              7=6 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                 

1/2 APT - Studio                                          5100          5950           6800           8000          10000         11250

1/2+1 APT                                                  5950          7230           8290           9750          11750         13250

1/2+2 APT                                                  6800          8080           9560          11250         13250         14750

1/4 (2/2) APT                                             8080          9350          11050         13000         15500         16750

1/6 APT                                                      10630        11900         14450         17000         20500        22500

přistýlka                                                      1250          1250           1500           1500           1500           1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VILLY ANA, ANITA,
IRINA, LJILJANA, LUBICA, ŠTEFAN - 
VIR (OSTROV VIR)

Vila Ana na ostrově Vir se na-
chází cca 200 m od pláže,
500 m od centra města Vir.
Nejbližší obchod je vzdálen
cca 100 m, restaurace 200 m.
Ve vile nabízíme dva apart-
mány pro 6 osob a jeden
apartmán pro 4 osoby.  Apart-
mány mají vybavený kuchyň-
ský kout, koupelnu, terasu,
klimatizaci (za příplatek). 1/6
APT má 2 dvoulůžkové ložnice
a obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby. 1/4 APT
má 2 dvoulůžkové ložnice
a obývací pokoj s možností 1 přistýlky (rozkládací gauč). U domu
je zahrada s grilem a možnost parkování.

Vila Irina na ostrově Vir se nachází
cca 200 m od pláže, 500 m od
centra města Vir. Nejbližší obchod
je vzdálen cca 100 m, restaurace
200 m. Ve vile nabízíme jeden apart-
mán pro 4 osoby, který má 2 dvou-
lůžkové ložnice, obývací pokoj s mož-
ností 2 přístýlek (rozkládací gauč),
vybavený kuchyňský kout, televizi,
WI-FI,  koupelnu, terasu, klimatizaci
(za příplatek). U domu je zahrada
s grilem a možnost parkování.

Vila Anita na ostrově Vir se
nachází cca 400 m od pláže,
500 m od centra města Vir.
Nejbližší obchod je vzdálen
cca 200 m, restaurace
300 m. Ve vile nabízíme je-
den apartmán pro 6 osob,
který má 3 dvoulůžkové lož-
nice, obývací pokoj s mož-
ností 2 přístýlek (rozkládací
gauč), vybavený kuchyňský kout, televizi, koupelnu, terasu, klimatizaci
(za příplatek). U domu je zahrada s grilem a možnost parkování.

Vila Ljiljana na ostrově Vir
se nachází cca 200 m od
pláže, 500 m od centra
města Vir. Nejbližší obchod
je vzdálen cca 100 m, re-
staurace 200 m. Ve vile
nabízíme jeden apartmán
pro 4 osoby, který má
2 dvoulůžkové ložnice, obý-
vací pokoj s možností 1 přís-
týlky (rozkládací gauč), vybavený kuchyňský kout, televizi, WI-
FI,  koupelnu, terasu, klimatizaci (za příplatek). U domu je
zahrada s grilem a možnost parkování.

Vila Štefan na ostrově Vir
se nachází cca 200 m od
pláže, 500 m od centra měs-
ta Vir. Nejbližší obchod je
vzdálen cca 100 m, restau-
race 200 m. Ve vile nabízíme
jeden apartmán pro 6 osob,
který má 3 dvoulůžkové lož-
nice, obývací pokoj s mož-
ností 1 přístýlky (rozkládací
gauč), vybavený kuchyňský kout, koupelnu, terasu, klimatizaci
(za příplatek). U domu je zahrada s grilem a možnost parkování.

Vila Lubica na ostrově Vir
se nachází cca 300 m od
pláže, 700 m od centra
města Vir. Nejbližší obchod
je vzdálen cca 200 m, re-
staurace 300 m. Ve vile
nabízíme dva apartmány
pro 6 osob a jeden apart-
mán pro 4 osoby. Apartmány mají vybavený kuchyňský kout, te-
levizi, koupelnu, terasu, klimatizaci (za příplatek). 1/6 APT má
2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby. 1/4 APT má 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj.
U domu je zahrada s grilem a možnost parkování.

Vila Bozica na ostrově Vir
se nachází cca 60 m od
pláže, 3 km od centra měs-
ta Vir. Nejbližší obchod je
vzdálen cca 150 m, restau-
race 2 km. Ve vile nabízíme
jeden apartmán pro 6 osob,
který má 2 dvoulůžkové lož-
nice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený
kuchyňský kout, televizi, koupelnu, terasu, klimatizaci (za pří-
platek). U domu je zahrada s grilem a možnost parkování.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ – VILLY BOZICA,
KLARA, MAJA, TAMARA, SAŠA  –
VIR (OSTROV VIR)

APARTMÁNY V SOUKROMÍ -  
VILY  ANA, ANITA, IRINA, LJILJANA, 
LUBICA, ŠTEFAN  - VIR (OSTROV VIR)
Termín                                                    27.5.- 1.7.           1.7.- 2.9.

                                                                   2.9.- 30.9.                  

VILA ANA                                                                                     

1/4 (2/2) APT                                                12250                15000

1/6 (2/2+2) APT                                            16500                19000

VILA ANITA                                                                                   

1/6 (3/2) APT                                                16500                20000

VILA IRINA                                                                                   

1/4 (2/2) APT                                                12250                15000

VILA LJILJANA                                                                             

1/4 (2/2) APT                                                12250                15000

VILA LUBICA                                                                                

1I4 (2/2) APT                                                 12250                15000

1/6 (2/2+2) APT                                            16500                20000

VILA ŠTEFAN                                                                               

1/6 (3/2) APT                                                16500                19000

přistýlka na vyžádání                                        2000                  2000

klimatizace                                                     2000                  2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7den-
ní nájem celého apartmánu
s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el. energie,
vody a plynu, lůžkoviny, zá-
věrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:
doprava, cestovní pojištění,
stravování
Domácí zvířata nejsou do-
volena
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APARTMÁNY BATIMAT - LJUBAČ (RAŽANAC)
písčité pláže

Nově postavený apartmánový komplex Batimat se nachází
v malé, původně rybářské vesnici Ljubač, která je vzdálena
cca 15 km od výjezdu z dálnice směr NIN – ostrov Pag a stejně
tak cca 15 km severozápadně od Zadaru. Most na ostrov Pag
je od Ljubaće vzdálen 30 km. Ve dvou budovách umístěných
za sebou je zde celkem 21 APT dvou velikostí – Typ 1 pro 5-7
osob a typ 2 pro 2-4 osoby. Mezi budovami se nachází bazén
(cca 45-50 m2). APT 1/5+2 typ 1 (1. patro): 88 m2, dvoupatrový
APT, 1. patro - obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(+ možnost další přistýlky), podkroví - 3 ložnice (s manželskou
postelí, s oddělenými lůžky a malá ložnice s jedním lůžkem),
2x sociální zařízení, balkon (7 m2) APT 1/2+2 typ 2 (přízemí):
42m2, ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby (+ možnost další přistýlky), sociální
zařízení, terasa (7m2). Všechny apartmány mají luxusně zařízený
interiér, klimatizaci, SAT/TV, vysoušeč vlasů, WI-FI připojení
k internetu, plně vybavenou kuchyň (mikrovlnná trouba, kávovar,
rychlovarná konvice, sporák s troubou, lednice s mrazákem),
jídelní kout, krbová kamna (v obývacím pokoji), parkovací
místo. Jeden přízemní apartmán je přizpůsoben pro invalidy.
Klienti mají možnost zapůjčení jízdních kol. Za poplatek je
možné zapůjčení pračky. Domácí zvířata možná na vyžádání –
malá plemena. Pláže jsou písčité, oblázkové i betonová plata,
cca 120 m od objektu. V místě se nacházejí obchody, restau-
race/pizzerie, stánky s čerstvým ovocem a zeleninou. Je zde
malý přístav, kde je např. možné si zapůjčit kajaky a čluny.
Jedná se o klidné místo v dosahu rušného Zadaru.

Vila Klara na ostrově Vir se
nachází cca 200 m od plá-
že, 500 m od centra města
Vir. Nejbližší obchod je vzdá-
len cca 100 m, restaurace
200 m. Ve vile nabízíme
čtyři apartmány pro 2 osoby,
Apartmány mají dvoulůžko-
vou ložnici, obývací pokoj, vybavený kuchyňský kout, televizi,
koupelnu, terasu, klimatizaci (za příplatek). U domu je zahrada
s grilem a možnost parkování.

Vila Tamara na ostrově Vir
se nachází cca 200 m od
pláže, 500 m od centra
města Vir. Nejbližší obchod
je vzdálen cca 100 m, re-
staurace 200 m. Ve vile
nabízíme jeden apartmán
pro 4 osoby, který má dvou-
lůžkovou ložnici, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2
osoby, vybavený kuchyňský kout televizi, WI-FI,  koupelnu,
terasu, klimatizaci (za příplatek). U domu je zahrada s grilem a
možnost parkování

Vila Saša na ostrově Vir se
nachází cca 150 m od plá-
že, 3 km od centra města
Vir. Nejbližší obchod je vzdá-
len cca 200 m, restaurace
200 m. Ve vile nabízíme je-
den apartmán pro 4 osoby,
který má dvoulůžkovou lož-
nici, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený
kuchyňský kout televizi, koupelnu, terasu, klimatizaci (za
příplatek). U domu je zahrada s grilem a možnost parkování.

Vila Maja na ostrově Vir se
nachází cca 60 m od pláže,
3 km od centra města Vir.
Nejbližší obchod je vzdálen
cca 300 m, restaurace 3
km. Ve vile nabízíme tři
apartmány pro 4 osoby.
Apartmány mají dvoulůžko-
vou ložnici, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
vybavený kuchyňský kout, televizi, koupelnu, terasu, klimatizaci
(za příplatek). U domu je zahrada s grilem a možnost parkování.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ -  VILY
BOZICA, KLARA, MAJA, TAMARA,
SAŠA - VIR (OSTROV VIR)
Termín                                                    27.5.- 1.7.           1.7.- 2.9.

                                                                   2.9.- 30.9.                  

VILA BOZICA                                                                               

1/6 (2/2+2) APT                                            14750                19750

VILA KLARA                                                                                 

1/2 APT                                                           9000                 10500

VILA MAJA                                                                                   

1/4 (1/2+2) APT                                            13750                17500

VILA TAMARA                                                                              

1/4 (1/2+2) APT                                            11000                13500

VILA SAŠA                                                                                   

1/4 (1/2+2) APT                                            10000                13750

klimatizace                                                     2000                  2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7den-
ní nájem celého apartmánu
s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el. energie,
vody a plynu, lůžkoviny, zá-
věrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:
doprava, cestovní pojištění,
stravování
Domácí zvířata nejsou do-
volena ve vile Maja, Tamara.  
Domácí zvířata jsou povo-
lena ve vile Bozica, Klara,
Saša
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ZADAR
Malebné město, které někdo nazval
„město zlata“. Město má známou
sbírku sakrálního umění. Dnes je Za-
dar žijící památkou různých historic-
kých slohů. Při každém kroku můžete
spatřit různá období od římského
a středověkého, až do moderní doby.
Ve městě je mnoho muzeí a sakrál-
ních památek, paláců, hradeb. Jádro
města bylo postaveno ve starověku
na malém poloostrově na pobřeží.
V pozadí města je úrodné údolí známé
jako Ravni Kotari. Město je správním
střediskem severní Dalmácie.

HOTEL DONAT*** - ALL INCLUSIVE - ZADAR (BORIK)
Hotel Donat je umístěn v komplexu Borik, v borovém háji
přímo u moře. Hotel je propojen zastřešenou centrální pasáží
s hotelem Puntamika, s kterou dnes tvoří jeden celek. Každá
hotelová budova má vlastní výtah. Pokoje jsou jednolůžkové,
dvoulůžkové s možností přistýlky a také rodinné pokoje pro 4-
5 osob, které mají 2 ložnice, malou kuchyňku s lednicí (viz ce-
níková tabulka). Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, klimatizaci.
Většina pokojů má balkon s pohledem na moře (nezaručujeme).
Hotel je plně klimatizován, má restauraci, aperitiv bar, terasu,
kompletně vybavený kongresový sál pro 350 osob.  V přední
budově je all inclusive bar a v zadní budově je all inclusive re-
staurace. Pouze několik kroků vás dělí od 1,7 km dlouhé
zátoky, v které najdete pláže oblázkové a písčité s pozvolným
vstupem do moře. Je zde jeden venkovní bazén se sladkou
vodou s mělčí částí pro děti. Probíhá zde bohatá animace pro
dospělé i děti s aktivním sportovním programem, večerní show,
hry a různé soutěže. Pro děti od 3 do 14 let je zde „Falky-
Land“ (dětský svět), s dětským hřištěm spojeným s venkovním
dětským bazénem, také pořádá pro děti různé zábavné
programy. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, plážový
volejbal, stolní tenis, minigolf, kuželky, aerobik, půjčovna
jízdních kol, bohatá nabídka vodních sportů, potápění, škola
potápění („Extra Divers Worldwide“). Wellness centrum můžete
navštívit v hotelu Club Funimation. Služby all inclusive začínají
v den nástupu od 15.00 hod. a končí v den odjezdu do

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME 
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!  

sleva platí pouze pro pobyty v termínech 
20.5.- 17.6. a 9.9.- 30.9.2017.

APARTMÁNY BATIMAT - LJUBAČ (RAŽANAC)
Termín                                                    13.5.-17.6.            17.6.-8.7.            8.7.-19.8.            16.9.-30.9.

                                                                                               19.8.-16.9.                                              

                                                                                                                                                     7=6 (AKC)

1/5+2 APT - TYP 1                                           18000                 22500                 27750                  15300

1/2+2 APT - TYP 2                                           11750                 13750                 17000                   8930

přistýlka                                                           1750                   2500                   2500                    1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7 denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
připojení k internetu, parkovné, zapůjčení kol, používání bazénu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

ZADAR - vpravo BORIK, nahoře DIKLO

VEDLEJŠÍ BUDOVA
S RESTAURACÍ
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Apartmány v soukromí se nachází v rekreační zóně Zadaru v místech Diklo, Borik a Kožino. Tyto osady tvoří jakési „předměstí“
Zadaru, cca 4 -10 km vzdálené od centra města, tedy dostatečně daleko na to, aby zde byla příjemná a klidná atmosféra, stranou
městského ruchu a zároveň dost blízko pro případné výlety za historií a bohatou zábavou. Pláže jsou zde přírodní, oblázkové,
střídané betonovými platy. Apartmány pro 2 -7 osob jsou umístěny ve starších i novějších vilách, nejvýše do vzdálenosti 600 m od
moře. Apartmány mají kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e), koupelnu. Klimatizace je možná za
příplatek a platí se na místě. Je zde možné zajistit i ubytování pro hosty s vyšším počtem psů.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - DIKLO - BORIK - KOŽINO (ZADAR)

VILA KLARICA*** - BORIK/PUNTAMIKA

Ve vile se nacházejí 2 apartmány, jeden pro 4-6 osob a druhý pro 3 osoby, oba jsou v přízemí. Apartmán 1/4+2 má 1 ložnici
s manželskou postelí, 1 ložnici s 2 oddělenými lůžky, denní místnost s kuchyní a gaučem, koupelnu, zastřešenou terasu.
Apartmán 1/2+1 má ložnici s manželskou postelí, denní místnost s kuchyní a gaučem, koupelnu, venkovní sezení před vilou.
K vybavení apartmánů patří TV, klimatizace (za poplatek 6 EUR/den), možnost připojení k internetu. Parkování je zajištěno ve
dvoře, možnost použití venkovního grilu. Vila se nachází v klidné části, cca 100 m od oblázkové a betonové pláže. Ceny apartmánů
jsou podle tabulky Apartmány v soukromí.

HOTEL DONAT - ALL INCLUSIVE - ZADAR
Termín                                                    20.5.- 3.6.           3.6.- 10.6.          10.6. - 1.7.            1.7.- 26.8.

                                                                  16.9.- 30.9.          9.9.- 16.9.           26.8.- 9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji                             7400                  10600                 13800                  15200

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 7-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.              3800                   5400                   7000                    8000

dítě 12-18 let - přistýlka se 2 dosp. os.            5200                   7600                  10000                  11200

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.            6000                   8800                  11200                  12800

dosp. osoba v 1/2+3 rodinném pokoji             8600                  11600                 14600                  16500
dítě do 7 let - přistýlka 
(3.,4.,5.lůžko) se 2 dosp. os.                        ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
dítě 7-12 let - přistýlka 
(3.,4.,5.lůžko) se 2 dosp. os.                            3800                   5400                   7000                    8000
dítě 12-18 let - přistýlka 
(3.,4.,5.lůžko) se 2 dosp. os.                            5200                   7600                  10000                  11200

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.            6000                   8800                  11200                  12800

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2, 1/2+3 RP, 1/1

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - bohatý švédský stůl, u obědů a večeří
místní točené nápoje (pivo, stolní víno, voda, nealkoholické nápoje), u all iclusive baru
10:00 - 22:00 hod. místní točené nápoje (pivo, stolní víno, voda, káva, čaj, nealkoholické
nápoje), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků 1x týdně, závěrečný úklid, klimatizace,
parkování, od 10.6.- 9.9.2017 animační a sportovní programy pro děti i dospělé: pro děti od
3 let dětský klub - FALKY LAND, sport: plážový volejbal, badminton, fotbal, stolní tenis,
kopaná, tenis
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - DIKLO, BORIK, KOŽINO
Termín                                              20.5.- 10.6.10.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7.  29.7.- 19.8.

                                                              9.9.- 30.9.   2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9. 19.8.- 26.8.          

                                                              7=6 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                              

1/2 APT - Studio                                          5100          5950           6800           8000          10000         11250

1/2+1 APT                                                  5950          7230           8290           9750          11750         13250

1/2+2 APT                                                  6800          8080           9560          11250         13250         14750

1/4 (2/2) APT                                             8080          9350          11050         13000         15500         16750

1/6 APT                                                      10630        11900         14450         17000         20500        22500

přistýlka                                                      1250          1250           1500           1500           1500           1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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VILA MIRELA*** - DIKLO/BORIK

Vila se nachází v klidné části cca 300 m od oblázkové a betonové pláže. Ve vile jsou celkem 3 apartmány: 2x typ 1/2+2 (č. 1 a 2)
a 1x typ 1/2+1 (č. 3), všechny jsou v přízemí. Apartmány pro 4 osoby mají jednu ložnici s manželskou postelí, denní místnost
s kuchyní a rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, koupelnu, terasu. Apartmán pro 3 osoby má ložnici s manželskou postelí, denní
místnost s kuchyní a gaučem pro 1 osobu, koupelnu, terasu. K vybavení apartmánů patří SAT/TV, klimatizace, (za poplatek
6 EUR/den), možnosti připojení k internetu. Parkování je zajištěno před vilou, k dispozici je venkovní gril. Ceny apartmánů jsou
podle tabulky Apartmány v soukromí.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - OSTROVY UGLJAN A PAŠMAN

OSTROV UGLJAN, OSTROV PAŠMAN

Ostrov Ugljan je pokrytý středomořskou vegetací: borovicemi, cypřišemi, olivami, vinohrady, ovocnými sady. Pobřeží je velmi
členité s mnoha písečnými plážemi, ideální pro plavání. Na ostrov do Preka jezdí trajekt ze Zadaru. Všechny vesnice na ostrově
jsou propojeny moderní silnicí, která vede přes most na ostrov Pašman.  Známe vesnice na ostrově Ugljan: Kukljica, Preko, Mali
Lukoran, Lukoran, Ugljan, Kali, Poljana jsou na severní straně, naproti Zadaru. Z ostrova Pašman z městečka Tkon jezdí trajekt do
Biogradu na Moru. Při pobytu zde se Vás bezesporu dotkne atmosféra ostrova.
Apartmány pro 2-7 osob jsou umístěny ve starších i novějších vilách, nejvýše do vzdálenosti 600 m od moře. Apartmány mají
kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e), koupelnu. Klimatizace je možná za příplatek a platí se na místě.   

PLÁŽ DOBROPOLJANA
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POSEDARJE
Letovisko vzdálené cca 25 km severovýchodním směrem od Zadaru pod pohořím Velebit. Nachází se v mělké zátoce, kde je voda
teplejší než v jiných střediscích, proto je vhodné pro rodiny s dětmi. Městečko má asi 1500 obyvatel, nachází se zde restaurace,
kavárny, obchody, pekárna, rybárna, trh atd. Jsou zde 2 větší pláže, z nichž jedna je oblázková a druhá písečná. Pláže jsou
lemované borovicovým lesem. Kromě turismu se zde obyvatelé živí zemědělstvím, Posedarje je proslaveno Posedarským
(Dalmatinským) pršutem.

PENZION VILA ADRIA HAUS (APARTMÁNY A POKOJE S POLOPENZÍ) - POSEDARJE

Penzion rodinného typu se nachází na okraji městečka Posedarje, 50 m od moře a cca 1,5 km od centra (pěší chůze pouze po
hlavní silnici). V penzionu se nachází 10 apartmánů a 5 pokojů pro 3 až 6 osob, restaurace, terasa s pohledem na moře, zahrada,
gril, venkovní bazén, malé hřiště pro děti, parkoviště. Apartmány i pokoje mají SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, balkon, WI-FI.
Apartmány mají navíc kuchyňský kout, pokoje malou ledničku. Polopenze se podává v restauraci, která také nabízí nápoje,
zmrzlinu, suvenýry. Pro hosty vytvořil penzion svou vlastní upravenou pláž s dětskou kluzavkou, která je pod penzionem, dostupná
po několika schodech. Sportovní možnosti: plážový volejbal, stolní tenis, půjčování jízdních kol, nově půjčení motorového člunu
(loďky). Penzion pořádá hudební večery s karaoke párty a je zde také nabídka výletů.
Při ubytování v apartmánu se stravou je minimální čerpání polopenze v počtu osob následující: 1/2+1=2,5 PP; 1/3+1 nebo
1/3+2 =3 PP; 1/4+1 nebo 1/4+2 =4 PP; při ubytování v pokoji se stravou je min. čerpání polopenze: 1/2+1=2 PP; 1/4+1= 3,5

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 12% !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.4. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 7% !!!

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - OSTROVY UGLJAN A PAŠMAN
Termín                                               20.5.- 10.6. 10.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 19.8.

                                                              9.9.- 30.9.   2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9. 19.8.- 26.8.          

                                                              7=6 (AKC) 7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                           

1/2 APT - Studio                                          5100          5950           6800           8000          10000         11250

1/2+1 APT                                                  5950          7230           8290           9750          11750         13250

1/2+2 APT                                                  6800          8080           9560          11250         13250         14750

1/4 (2/2) APT                                             8080          9350          11050         13000         15500         16750

1/6 APT                                                      10630        11900         14450         17000         20500        22500

přistýlka                                                      1250          1250           1500           1500           1500           1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

PLÁŽ NEVIDANE

PLÁŽ DOBROPOLJANA



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 139

OSTROV DUGI OTOK
Největší ostrov Zadarského souostroví (přes 300 ostrovů) má rozlohu 124 km2. Obyvatelé žijí asi v 10 vesnicích
v počtu necelých 3 000. Ostrov se dá prakticky rozdělit na 2 části. V části jižní se rozkládá národní park Telaščica
a kromě míst Sali a Luka není tato část vhodná pro koupání a odpočinek. Část severní – od trajektového přístavu
Brbinj po jediné silnici napravo – je lemována na západní i východní straně plážemi a malebnými zátokami. Díky
blízkosti Zadaru byl již za Římanů oblíbeným útočištěm městské šlechty, která si zde budovala letní vily. Jsou zde
dostupné i písčito-oblázkové pláže. Jedna z nejznámějších je pláž Sakuran poblíž městečka Božavy. Tato pláž je cca
500 m dlouhá s postupným vstupem do moře (do 50 m od břehu je stále moře pouze po kolena a mořské dno je
s bílým sypkým pískem). Z Božavy jezdí 1x denně katamaran do Zadaru z Brbinje 4x denně trajekt.

BOŽAVA
Původně rybářská obec situovaná v nejsevernějším cípu ostrova Dugi otok. Poprvé je zmínka v psaných dokumentech
z roku 1327. Vesnice leží na konce velkého zálivu s menším jachetním přístavem. S příchodem turismu na Jadran, se
většina obyvatel zapojila do cestovního ruchu. Božava je místo klidu, křišťálově modrého moře, obklopena borovicovými lesy
a krásnými zátokami.

HOTELOVÝ KOMPLEX - HOTEL 
LAVANDA*** - BOŽAVA

Komplex nese stejné jméno jako vlastní vesnice. Vlastní
vesnice zaujímá jednu polovinu zálivu, druhou polovinu
potom hotelová část. Hotelový resort zahrnuje: Pavilonový
hotel Lavanda***, Pavilony Agava a Mirta s rodinnými
pokoji *** (součástí hotelu Lavanda), Hotel Maxim****,
konobu (stylovou restauraci) Kadulja. Hotel je pavilonového
typu. Má 3 samostatné pavilony. Nachází se v krásném
borovém lese přímo u moře. Pokoje Lavanda jsou dvou-
lůžkové s možností přistýlky (pro dítě do 18 let) a jedno-
lůžkové. Mají balkon s pohledem na moře, klimatizaci,
SAT/TV, TEL, malou ledničku, vysoušeč vlasů. Trezor na
recepci za poplatek.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.4. 2017 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

PENZION VILA ADRIA HAUS - APARTMÁNY A POKOJE S
POLOPENZÍ - POSEDARJE
Termín                                                    20.5. 17.6.            17.6.- 8.7.          8.7.- 19.8.           23.9.- 30.9.

                                                                    9.9.- 23.9.           19.8.- 9.9.                                              
dospělá osoba v APT 
(1/2+1, 1/3+1, 1/3+2, 1/4+1, 1/4+2)           6250                    6500                  7000                    5750

dítě do 3 let bez lůžka v APT                         ZDARMA             ZDARMA           ZDARMA             ZDARMA

dítě 3-13 let v APT                                            3130                    3250                  3500                    2880

dosp. osoba v pokoji (1/2+1, 1/4+1)               5750                    6000                  6500                    5250

dítě do 3 let bez lůžka v pokoji                     ZDARMA             ZDARMA           ZDARMA             ZDARMA

dítě 3-13 let v pokoji                                        2880                    3000                  3250                    2630

V CENĚ APARTMÁNU SE STRAVOU JE ZAHRNUTO: 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře
jednotné menu, 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba
el. energie, vody a plynu, lůžkoviny,ručníky,klimatizace (16 hodin denně), závěrečný úklid, WI-
FI
V CENĚ APARTMÁNU SE STRAVOU NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž
neobsahuje nápoje k večeři, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
V CENĚ POKOJE SE STRAVOU JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl,
večeře jednotné menu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace (16 hodin denně), závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ POKOJE SE STRAVOU NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž
neobsahuje nápoje k večeři, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
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PAVILONY AGAVA*** A MIRTA*** - BOŽAVA

Tyto pavilony leží rovněž v překrásném borovém
lese a jsou výhradně s rodinnými pokoji po kom-
pletní rekonstrukci. Recepcí i službami náleží
k hotelu Lavanda a jeho pavilonům.
Agava - je zde 17 rodinných pokojů ve skladbě
2 + 2: jedna dvoulůžková ložnice, oddělena od
obývací místnosti s rozkládacím lůžkem (přistýlka)
zašupovacími dveřmi. V některých pokojích je
v obývací části ještě jedno lůžko. Pokoje mají kli-
matizaci, SAT/TV, TEL, ledničku, vysoušeč vlasů,
trezor, v koupelnách vanu. Balkon je situovaný
na mořskou stranu nebo do parku (naše cestovní
kancelář nemůže zaručit mořskou stranu).  
Mirta -  má 17 rodinných pokojů ve skladbě 2 +
2, vše v jedné místnosti,  Základem jsou 2 řádná
lůžka a rozkládací gauč (odděleno posuvnými
dveřmi). Tři pokoje v přízemí jsou pro 5 osob
a mají 3 řádná lůžka a rozkládací gauč pro
2 děti (rozměry 160 x 200 cm). Všechny 3 děti
(do 12 let věku) zde mají slevu – v roce 2017
60 %!!! Všechny pokoje mají balkon, klimatizaci,
SAT/TV, telefon, ledničku, vysoušeč vlasů, v kou-
pelnách sprchu. 
Hostům všech pavilonů (Lavanda, Agava a Mirta)
je k dispozici: centrální recepce, směnárna,  kli-
matizovaná restaurace s velkou terasou, restau-
race á la carte, kavárna, cukrárna, coctail bar,
obchod se suvenýry a tiskem, venkovní bazén,
fitness&wellnes centrum (masáže, sauna, tělo-
cvična, vířivka). Parkování je bezplatné, nehlídané. WI-FI připojení k internetu je bezplatné v okolí recepce. Středisko organizuje

HOTELOVÝ KOMPLEX BOŽAVA: 
PAVILONY LAVANDA A RODINNÉ POKOJE 
V PAVILONECH AGAVA/MIRTA - BOŽAVA (DUGI OTOK)
Termín                                                    20.5.-17.6.           17.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

NEOMEZENĚ NÁPOJE K VEČEŘI             2.9.-23.9.                                       19.8.-2.9.                    

                                                                 SLEVA 10%                                                                        

POKOJE STANDARD LAVANDA                                                                                                                   

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BM                     7650                  11000                 12750                  15250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

2. dítě do 12 let - bez lůžka s polopenzí           3830                   5500                   6380                    7630

dítě 12-18 let - přistýlka se 2 dosp. os.            5360                   7700                   8930                   10680
dítě do 3 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os.  X                                            ZDARMA           ZDARMA              ZDARMA               ZDARMA

dítě 3-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             3060                   4400                   5100                    6100

dítě 12-18 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            5360                   7700                   8930                   10680

dospělá osoba v 1/1 pokoji - BM                    10150                 13500                 15250                  17750

RODINNÉ (FAMILY) POKOJE AGAVA/MIRTA                                                                                                   
dospělá osoba v 1/3-1/5 
rodinném pokoji (FAMILY) Y                              7650                  11000                  12750                  15250
dítě do 3 let - přistýlka 
(3., 4., 5. lůžko) se 2 dosp. os.                     ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA             ZDARMA
dítě 3-12 let - přistýlka 
(3., 4., 5. lůžko) se 2 dosp. os.                         3060                   4400                    5100                    6100
dítě 12-18 let - přistýlka 
(3., 4., 5. lůžko) se 2 dosp. os.                         5360                   7700                    8930                   10680

dětská postýlka - na vyžádání                           1750                    1750                   1750                    1750

příplatek plná penze                                         3000                   3000                   3000                    3000

domácí zvíře                                                     2500                   2500                   2500                    2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl včetně točených místních
nápojů u večeře (pivo, víno červené a bílé a nealkoholické nápoje z automatu - minerální
voda, ovocné šťávy), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová
taxa, parkování (nehlídané)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
X - na předchozí vyžádání
Y - podrobná skladba v textu katalogu
SLEVA 10% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10% ! Slevy se nesčítají.
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jednou týdně Dalmatinský večer s místními specialitami a živou hudbou (klapa). Pláže před hotelem i celým střediskem jsou
přírodní, skalnaté s betonovými i dřevěnými platy na slunění, vstupy do vody jsou před hotelem po žebříku. Po pěší promenádě
borovým lesem můžete sejít k malým přírodním oblázkovým zátokám. Oblázková velká pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca
10 min. pěší chůze od hotelu a nalézá se v zálivu Opatičina . Krásná písčitá pláž je vzdálena cca 5 km a jmenuje se Sakarun. Ze
střediska k ní jezdí turistický vláček za 15 – 20 kn. Na této pláži se nachází i koktejl bar „Long Island”. Ke sportovnímu vyžití dále
slouží 2 tenisové dvorce s nočním osvětlením, půjčovna loděk, jízdních kol, skútrů, stolní tenis. Je zde škola potápění, potápěčské
centrum, dětské hřiště s velkým dětským hradem a bazénem.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - DUGI OTOK (OSTROV)

Na ostrově Dugi Otok z trajektového přístaviště Brbinj směrem na jih se nachází místa Luka, Žman, Zaglav a Sali, hlavní město
ostrova s 900 obyvateli. Ve středověku se zde těžila sůl a zdejší rybáři měli privilegium na rybolov i v okolních vodách. Pláže jsou
přírodní kamenité, oblázkové, betonová plata. Směrem na sever se nachází místa Dragove, Božava, Soline, Verunić a Veli Rat.
Z těchto míst je ke koupání nejvhodnější Božava a Veli Rat, kde je největší množství rekreačních vil. Nabízíme zde kompletně
vybavené apartmány v soukromí pro 2-7 osob. Apartmány mají kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e),
koupelnu. Klimatizace je možná za příplatek a platí se na místě.

SUKOŠAN

PENZION COMFORT CASA DEL SOL (APARTMÁNY S POLOPENZÍ)*** - SUKOŠAN

Již vlastní název v překladu znamená „Slunečný dům“ a vypovídá o poloze této apartmánové vily. Je situována na samotném cípu
protilehlého poloostrova proti známé „Marině Sukošan“. Vila se nachází pouhých 20m od upravené pláže s pohledem na
otevřené moře a ostrůvky. Apartmány mají vždy dvoulůžkovou ložnici (1/3+2 má třílůžkovou ložnici, 1/4 má 2 ložnice), obývací
místnost s rozkládacím gaučem, koupelnu, klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, internet, balkon s pohledem na moře a plně
vybavený kuchyňský kout. Vila také nabízí ubytování v pokoji, který má SAT/TV, telefon, klimatizaci, koupelnu, internet. Rovná
střecha vily je upravena na způsob překrásné terasy se zahradním nábytkem i lehátky. Odtud je romantický výhled na Sukošan
i otevřené moře. Sklepení vily je upraveno jako stylová konoba (restaurace) s bohatou a výbornou kuchyní. Vzdálenost od
Sukošanu je cca 600 m, kde stojí i supermarket. V bezprostřední blízkosti jsou již restaurace, kavárničky a různé menší obchůdky.
V místě nabídka výletů.
Při ubytování v apartmánu se stravou je minimální čerpání polopenze v počtu osob následující: 1/2+1 = 2,5 PP; 1/3+2 = 3 PP;
1/3+1/2 = 3,5 PP; 2/2 = 4 PP, při ubytování v pokoji se stravou je min. čerpání polopenze: 1/2+1=2 PP

Městečko Sukošan se nachází na Zadarské riviéře, 11 km jižně od Zadaru. Typickým znakem pro tuto oblast jsou malé, členité
pláže, které jsou z hrubého písku a oblázků a velmi čisté moře. Sukošan je znám hlavně svým jachetním přístavem. Podél pobřeží
vyrostlo v poslední době mnoho nových apartmánových rodinných vil.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.2. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 12% !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.4. 2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 7% !!!

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - DUGI OTOK (OSTROV)
Termín                                              20.5.- 10.6. 10.6.- 17.6. 17.6.- 24.6.  24.6.- 8.7.   8.7.- 19.8.   26.8.- 2.9.

                                                             16.9.- 30.9. 9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.   19.8.- 26.8.                             

                                                             7=6 (AKC)  7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                           

1/2 APT - Studio                                         4890           5740           6590          10000         12250          7750

1/2+1 APT                                                  5740           7230           8080          12000         14500          9500

1/2+2 APT                                                  6800           8290           9560          13500         16000         11250

1/4 (2/2) APT                                             7860           9350          11260         16250         17750         13250

1/6 APT                                                     10630         12110         14450         21250         23000         17000

přistýlka                                                      1250           1250           1250           1500           2000           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

PLÁŽ SABUNIKE
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - BIBINJE - SUKOŠAN, SV. PETAR

Bibinje je menší městečko s 4 tisíci obyvateli, které se nachází v Zadarské župě, od jejíhož
hlavního města Zadar je vzdálena 7 km jihovýchodním směrem. V Bibinje je kostel Jana
Křtitele, v němž jsou uloženy posvátné předměty z 15. století. Ve zdejším muzeu je vystavena
zajímavá etnografická kolekce. Pláže s pobřežní promenádou jsou v blízkosti ubytování.
Taktéž restaurace s domácími specialitami, několik kaváren. V centru obce je samoobsluha,
pošta se směnárnou, ambulance, zubní ambulance, lékárna. Pláže jsou pěkné, prostorné,
upravené s veškerým potřebným vybavením. Pláž Punta Rožica je hlavní bibinjská pláž
a nachází se v centru obce. Pláž je oblázková s betonovými plochami na slunění. Jsou tu
plážové sprchy, kabinky na převlečení a tobogán. Dále je tu např. pláž Punta, která se nachází
u přístavu „Marina Dalmacija“. U této pláže jsou restaurace, kafé bar, hřiště na plážový
volejbal. Sukošan se nachází na Zadarské riviéře, 11 km jižně od Zadaru. Typickým znakem
pro tuto oblast jsou malé, členité pláže, které jsou z hrubého písku a oblázků a velmi čisté
moře. Sukošan je znám hlavně svým jachetním přístavem. Podél pobřeží vyrostlo v poslední
době mnoho nových apartmánových rodinných vil.  Jen několik kilometrů jižněji se nachází
místo Sveti Petar se štěrkopískovou pláží a pohledem na Pašmanský kanál. Apartmány pro 2-
7 osob jsou umístěny ve starších i novějších vilách, nejvýše do vzdálenosti 600 m od moře.
Apartmány mají kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e), koupelnu. Kli-
matizace je možná za příplatek a platí se na místě.

PENZION COMFORT CASA DEL SOL - 
APARTMÁNY S POLOPENZÍ - SUKOŠAN
Termín                                                       20.5.- 17.6.                     17.6.- 8.7.                      8.7.- 19.8.

                                                                       9.9.- 23.9.                      19.8.- 9.9.                              
dosp.osoba v APT
(1/2+1, 1/3+2, 1/4, 1/6)                                   6500                              7500                             8000

dítě do 3 let bez lůžka v APT                            ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě 3-13 let v APT                                               3250                              3750                              4000

dosp.osoba v pokoji 1/2+1                                  6000                              7000                             7500

dítě do 3 let bez lůžka v pokoji                        ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě 3-13 let v pokoji                                           3000                              3500                              3750

V CENĚ APARTMÁNU SE STRAVOU JE ZAHRNUTO: 7x polopenze: snídaně švédský stůl, večeře výběr
ze 2 menu, 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu,  lůžkoviny, ručníky, klimatizace (16 hodin denně), závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ APARTMÁNU SE STRAVOU NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž
neobsahuje nápoje k večeři, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
V CENĚ POKOJE SE STRAVOU JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze: snídaně švédský stůl,
večeře výběr ze 2 menu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace (16 hodin denně), závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ POKOJE SE STRAVOU NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž
neobsahuje nápoje k večeři, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvířata nejsou dovolena.
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SV. FILIP I JAKOV
Letovisko vzdálené 25 km od Zadaru se středověkými pa-
mátkami bylo pojmenováno po kostele sv. Filipa a Jakuba,
který patřil do Rogovského opatství. V kostele je slavný
gotický kříž. Městečko má kromě starších domů v centru
i řadu letních vil, pěkné parky a upravené pláže. Malá pláž
je přímo v městečku na okraji borového lesa, delší pláž je
před turistickým střediskem Croatia. Příjemné poklidné měs-
tečko má vše, co je potřeba k hezké dovolené. Naše CK zde
nabízí apartmány Croatia, hotel Alba a ubytování v soukromých
vilách. Dobré doporučení CK Zemek!

HOTEL ALBA***, APARTMÁNY CROATIA*** -
SV. FILIP I JAKOV

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 
SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

Turistický komplex hotelu Alba a apartmánů Croatia se nachází v klidném prostředí, přímo u moře, v zeleni. Leží na pobřeží
Pašmanského kanálu na cestě mezi Zadarem a Šibenikem. Od centra městečka je vzdálen cca 500 m, od města Biograd na
Moru cca 3 km. Hotel Alba má pokoje vybaveny moderním nábytkem, mají SAT/TV, TEL, trezor, WI-FI připojení k internetu, balkon
(pokoje jsou bez možnosti ledničky). Hotel má rovněž pokoje typu studia, které mají předsíň s kuchyňským koutem, který má
2 plyn. ploténky, ledničku a dřez, balkon – viz. ceník. Hotel má výtah. Apartmány Croatia mají kompletně vybavenou kuchyň,
sociální zařízení, SAT/TV, TEL, WI-FI připojení k internetu, terasu nebo balkon.
Typy apartmánů:
1/3 „B“ - velikost cca 27,5 m2, ložnice se 2 lůžky (v některých apartmánech jsou francouzská lůžka), denní místnost s kuchyní
a 1 lůžkem (gauč)+terasa asi 5,6 m2, nachází se asi 100 m od moře
1/4 „C“ - velikost cca 39 m2 + balkon/terasa 6,6 m2, ložnice se 2 lůžky, denní místnost s kuchyní a 2 lůžky (rozkládací
gauč=francouzské lůžko), nachází se od 50 do 100 m od moře
1/5 „D“ – velikost cca 35 m2+terasa 7 m2, 2 ložnice po 2 lůžkách, denní místnost s kuchyní a jedním lůžkem (gauč),
terasa/balkon, nachází se asi 100 m od moře
1/6 „E“ - jednopodlažní - velikost cca 47 m2, 2 ložnice po 2 lůžkách, denní místnost s kuchyní a 2 lůžky, balkon 
1/6 „E“ - dvoupodlažní - velikost cca 70 m2, v přízemí je denní místnost s kuchyní a 2 lůžky (rozkládací gauč), balkon. V patře jsou
2 ložnice po dvou lůžkách, sociální zařízení, podkrovní (střešní) terasa. Apartmány 1/6 se nachází asi 100 m od moře.
Hostům je k dispozici hotelová klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, terasa, samoobsluha, ambulance. Pláže jsou oblázkové
také s pozvolným vstupem do moře, přírodní kamenité; lehátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek. Pláže jsou vzdálené cca
100 m. Na pláži je restaurace s taneční terasou, kde se konají zábavné večery. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce,
plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, škola potápění a další vodní sporty. Sportovní program pro děti a dospělé, mini-klub pro
děti 4-12 let v ranních a odpoledních hodinách, večerní program pro děti: mini disco.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - BIBINJE, SUKOŠAN, SV. PETAR
Termín                                              20.5.- 10.6. 10.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 19.8.

                                                              9.9.- 30.9.   2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9. 19.8.- 26.8.          

                                                             7=6 (AKC)  7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                           

1/2 APT - Studio                                         5100           5950           6800           8000          10000         11250

1/2+1 APT                                                  5950           7230           8290           9750          11750         13250

1/2+2 APT                                                  6800           8080           9560          11250         13250         14750

1/4 (2/2) APT                                             8080           9350          11050         13000         15500         16750

1/6 APT                                                     10630         11900         14450         17000         20500        22500

přistýlka                                                      1250           1250           1500           1500           1500           1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !
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VILA NINA*** - SV. FILIP I JAKOV

Vila se nachází cca 150 m od centra městečka, cca 150 m od
oblázkové, štěrkové pláže a nabízí ubytování v apartmánech
pro 2-3 osoby. Dvoulůžkový apartmán (1/2 APT - typ studio)
má dvoulůžkový pokoj s vybaveným kuchyňským koutem,
SAT/TV, koupelnu, balkon, WI-FI. V apartmánech je možnost
za příplatek přistýlky. Parkování je v blízkosti vily. Při zakoupení
pobytu s polopenzí, se polopenze podává v restauraci s terasou
v přízemí vily.

HOTEL  ALBA  - SV. FILIP I JAKOV
Termín                                              13.5.- 27.5. 27.5. - 10.6. 10.6.- 17.6. 17.6.- 24.6.   24.6.- 1.7.    1.7.- 22.7.  22.7.-19.8.

                                                             16.9.- 30.9.                      9.9.- 16.9.                      26.8.- 9.9.  19.8.- 26.8.         

                                                              7=5 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                                

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                 4200           4890           5950          7000           8000          10250        10750

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA

dítě 7-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA       4000           5130          5380

dítě do 12 let - řádné lůžko se 1 dosp.os.       2940           3420           4170           4900           5600           7180          7530

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.         3360           3910           4760           5600           6400           8200          8600
studio A2, MS 
(cena za studio bez stravy) X                       3650           4250           5530          6500           8500          13000        14000

přistýlka ve studiu A2, MS (bez stravy)          370             430             430             500            1000           1500          1500

dětská postýlka  (na vyžádání)                 ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA       1000           1000          1000

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP, 1/1 BM, 1/1 BP, 1/2 STD A2 MS 

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, WI-FI, animace (3.6.- 1.9.2017), parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři, pobytová
taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
X - 1/2 studio A2, MS - dvoulůžkové studio: ložnice a předsíň s vybaveným kuchyňským koutem - pobyt
možný s polopenzí nebo bez stravy
domácí zvířata nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=5, 7=6. Slevy se sčítají

APARTMÁNY CROATIA  - SV. FILIP I JAKOV
Termín                                              13.5.- 10.6.10.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.   1.7.- 22.7.  22.7.- 19.8.  26.8.- 2.9.

                                                              9.9.- 30.9.   2.9.- 9.9.                      19.8.- 26.8.                             

                                                              7=5 (AKC)  7=6 (AKC)                                                                      7=6 (AKC)

1/3 (1/2+1) APT typ B                                3830          6590          10750         15250         17500          9140

1/4 (1/2+2) APT typ C                                4200          7010          11750         15750         18250          9990

1/5 (2/2+1) APT typ D                                5480          8930          14500         19250         21750         12330

1/6 (2/2+2) APT typ E                                6020          9350          15750         20500         23000         13390
přistýlka- možná pouze v 1/6 APT - 
typ E (na vyžádání)                                      1000          1000           1500           2000           2000           1500

dětská postýlka (na vyžádání)                       500            500            1000           1000           1000           1000

snídaně - dospělá osoba                             1500          1500           1500           1500           1500           1500

snídaně dítě 3 -7 let                                     750            750             750             750             750             750

večeře - dospělá osoba                               2500          2500           2500           2500           2500           2500

večeře - dítě 3-7 let                                     1250          1250           1250           1250           1250           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI, klimatizace, animace
(4.6.- 1.9.2017)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
X - snídaně a večeře - švédský stůl v hotelu Alba
snídaně a večeře pro dítě do 3 let zdarma
domácí zvíře - 8 EUR/den - na vyžádání - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=5, 7=6. 
Slevy se sčítají



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 145

VILA GORDANA - SV. FILIP I JAKOV

Vila se nachází cca 300 m od centra městečka a cca 300 m od ob-
lázkové, štěrkové pláže a nabízí ubytování v apartmánech pro 2-5
osob. Dvoulůžkový apartmán (1/2 APT - typ studio) má dvoulůžkový
pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, SAT/TV, koupelnu, balkon,
WI-FI. Čtyřlůžkový apartmán (1/4 APT) má dvoulůžkovou ložnici,
obývací místnost s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, SAT/TV, koupelnu, balkon, WI-FI. V apartmánech
je možnost za příplatek klimatizace a přistýlky. Hostům je k dispozici
zahradní gril s venkovním posezením. Parkování je v blízkosti vily.

Při zakoupení pobytu s polopenzí, se polopenze podává v restauraci
ve vile Nina, která je vzdálena cca 300 m.

VILA NINA - APARTMÁNY S POLOPENZÍ - SV. FILIP I JAKOV
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

dospělá osoba v 1/2 STUDIU (A2a)                  6250                   6750                   7250                    7750

ditě 4-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5500                   6000                   6500                    7000

ditě 4-12 let - přistýlka s 2 dosp. os.                3750                   3750                   3750                    3750

dospělá osoba - přistýlka s 2 dosp. os.             4500                   4500                   4500                    4500

domácí zvíře - na vyžádání                                1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO:  7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře  výběr ze 6 menu, 7denní
nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody
a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje
u večeří, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
DÍTĚ DO 4 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA

VILA NINA - SV. FILIP I JAKOV
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

1/2 STUDIO (A2a)                                            7500                   8500                   9500                   10500

přistýlka                                                           1500                   1500                   1500                    1500

domácí zvíře - na vyžádání                                1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)

VILA GORDANA - APARTMÁNY S POLOPENZÍ - 
SV. FILIP I JAKOV
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

dospělá osoba v 1/2 STUDIU (A2a)                  6250                   6750                   7250                    7750

dospělá osoba v 1/2+2 APT (A4a)                    4750                   5250                   5750                    6000

ditě 4-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            5500                   6000                   6500                    7000

ditě 4-12 let - přistýlka s 2 dosp. os.                3750                   3750                   3750                    3750

dospělá osoba - přistýlka s 2 dosp. os.             4500                   4500                   4500                    4500

klimatizace - na vyžádání                                  1250                   1250                   1250                    1250

domácí zvíře - na vyžádání                                1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO:  7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře  výběr ze 6 menu, 7denní
nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody
a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje
u večeří, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
DÍTĚ DO 4 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA

VILA GORDANA - SV. FILIP I JAKOV
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

1/2 STUDIO (A2a)                                            7500                   8500                   9500                   10500

1/2+2 APT (A4a)                                              9000                  11000                 13000                  14000

přistýlka                                                           1500                   1500                   1500                    1500

klimatizace - na vyžádání                                  1250                   1250                   1250                    1250

domácí zvíře - na vyžádání                                1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
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BIOGRAD NA MORU

HOTEL BOLERO*** - BIOGRAD NA MORU

Hotel Bolero, který má celoroční provoz, se nachází na okraji Biogradu na Moru, cca 500 m od jadranské magistrály, cca 300 m
od pláže a cca 150 m od přístavu - mariny „Kornati“. V hotelu jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky typu
Standard, Economy, rodinné (propojené 2 dvoulůžkové pokoje s přistýlkou). Všechny pokoje jsou vybaveny  SAT/TV, telefonem, WI-
FI, klimatizací, koupelnou. Pokoje Standard mají balkon, pokoje Economy jsou v přízemí a bez balkonu. Hostům je k dispozici re-
staurace s venkovní terasou, aperitiv bar, kongresový sál, venkovní bazén s lehátky a slunečníky.

Leží na pobřeží 28 km jihovýchodně od Zadaru. První zmínka o Biogradu jako chorvatském městě je z půlky desátého
století. V jedenáctém století bylo sídlem chorvatských králů. V muzeu je malá sbírka předhistorických, antických a staro-
chorvatských památek. Známé jako turistický cíl s hezkými plážemi a velkými borovicovými háji. Biograd na moru je
moderní město s hotely, vilami, autokempy, apartmány, restauracemi, obchody. Bohaté na ryby je jezero Vrana vzdálené
7 km. Kanál Pašman je ideální pro vodní sporty a potápění. Spojení: letiště je vzdáleno jenom 20 km, železniční nádraží
v Zadaru a Benkovaci (19 km), autobusové nádraží je ve městě.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20%
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HOTEL KORNATI**** - BIOGRAD NA MORU

Hotel Kornati se nachází hned vedle hotelu Ilirija. Hotel je plně klimatizován. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové s možností
přistýlky typu Comfort, Comfort Plus, Superior, Premium Club.  Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu, vysoušeč vlasů,
minibar, trezor, klimatizaci, WI-FI. Pokoje Superior a Premium Club mají balkon na mořskou stranu. Pokoje Comfort a Comfort plus
jsou bez balkonu na stranu do parku. Hostům je k dispozici restaurace, lobby bar s terasou, směnárna, internetový kout, WI-FI. Pláže
jsou oblázkové, písčité a betonové, vzdálené cca 50-100 m od hotelů. Další dlouhá písečná pláž je vzdálena cca 300 m. Od hotelů
byla podél pláží vybudována nová promenáda, která vede až na nejznámější pláž Soline a dále k autokempu. Lehátka a slunečníky
jsou k dispozici za poplatek. Na pláži je bohatá nabídka sportovní a rekreační zábavy: „aquatic centrum bazen“ (veřejný venkovní
bazén, který je zároveň závodním bazénem) s mořskou vodou, aqua park na moři, jumping park, aqua tobogán, dětské pískoviště,
dětské hřiště „Redox“. U bazénu je koktejl bar, snack bar, cukrárna, různé stánky. Je zajištěna sportovně-rekreační animace pro děti
i dospělé od 15.6. do 15.9. včetně hlídání dětí ve věku 4-7 let, mini club od 3 let denně kromě soboty, dále dětské turnaje, dětské
kino, večerní show, mini disko. Ve vedlejším hotelu Ilirija je venkovní taneční terasa, kde hraje denně večer živá hudba. V komplexu je
také "Lavender Lounge Bar", kde hraje DJ ve večerních hodinách. Ke sportovnímu vyžití slouží sportovní centrum, vzdálené cca 50 m,
tenisové dvorce vzdálené cca 200 m, „aquatic centrum“ vzdálené 100 m, stezky pro cyklisty, cesty pro jogging, plážový volejbal,
aerobik, minigolf, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, kuželky a další. Je zde bohatá nabídka aktivních vodních sportů, dále je zde
potápěčské centrum. Ve středu těchto hotelů je přístav (Marina Kornati) s technickými službami a servisem. Pořádají se zde výlety do
Šibeniku, NP Krka, na Vranské jezero, do Zadaru, do NP Kornati a spousta dalších výletů.

!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

HOTEL BOLERO - BIOGRAD NA MORU
Termín                                                 20.5.- 3.6.     3.6.- 24.6.       24.6.- 8.7.        8.7.- 15.7.     15.7.- 19.8.

                                                                9.9.- 23.9.      2.9.- 9.9.        26.8.- 2.9.      19.8.- 26.8.             

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BP              8750             9750              10500             11000            13500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě 12-15 let - přistýlka se 2 dosp. os.         6130             6830               7350               7700              9450
2.dítě do 12 let na 
společné přistýlce s 1. dítětem                      4380             4880               5250               5500              6750

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.         7000             7800               8400               8800             10800

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            7000             7800               8400               8800             10800
rodinný pokoj 1/4+2 BP 
(cena za celý pokoj) X                                   27500           30000             35000             40000            42500

plná penze                                                    2500             2500               2500               2500              2500

dětská postýlka - na vyžádání                        1250             1250               1250               1250              1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard BP, 1/2 Economy P,
1/4+2 BP, 1/1 Standard BP, 1/1 Economy P                                                                                               

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - v termínech 1.7.- 26.8.2017  švédský stůl,
v ostatních termínech večeře výběr ze 3 menu, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků,
závěrečný úklid, klimatizace, využívání venkovního bazénu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), parkovné (hlídané
parkoviště) 3 EUR/den - platba na místě v recepci
domácí zvířata nejsou povolena
X - cena je za celý pokoj pro 4-6 osob s polopenzí bez rozdílu věku, jedná se o dva propojené
dvoulůžkové pokoje s přistýlkou

HOTEL KORNATI  - BIOGRAD NA MORU
Termín                                                   20.5.- 10.6.         10.6.- 24.6.         24.6.- 15.7.          15.7.- 19.8.

                                                                  23.9.- 30.9.          2.9.- 23.9.           19.8.- 2.9.                    

dosp. osoba v 1/2 pokoji Superior, BM             9750                  12500                 13750                  17500

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 7-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.              2930                   3750                   4130                    5250

dítě 12-15 let - přistýlka se 2 dosp. os.            4880                   6250                   6880                    8750

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             7800                  10000                 11000                  14000

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               7800                  10000                 11000                  14000

dětská postýlka - na vyžádání                           2000                   2000                   2000                    2000

domácí zvíře - na vyžádání                                5000                   5000                   5000                    5000

plná penze                                                       3750                   3750                   3750                    3750
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Premium Club BM, 1/2 Superior BM,
1/2 Comfort plus P, Comfort P, 1/1 Premium Club BM, 1/1 Superior BM, 1/1 Comfort P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI, animace pro děti i dospělé (Aquatic
Beach Club) 15.6. - 15.9.2017, využívání venkovního bazénu u hotelu Adriatic, balíček služeb
ve “wellness Salvia”(sauna, whirpool, relax zóna, fitness) - tyto služby se poskytují po
domluvě s vedoucím wellness centra
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k
večeři, pobytová taxa- POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), parkovné 6
EUR/den/auto - platí se na místě v recepci, 
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - BIOGRAD NA MORU

PENZION ČANČAR – BIOGRAD NA MORU

První zmínka o Biogradu na Moru jako chorvatském městě je z půlky desátého století. V jedenáctém století bylo sídlem
chorvatských králů. V muzeu je malá sbírka předhistorických, antických a starochorvatských památek. V současnosti je město
známo jako turistický cíl s hezkými plážemi a velkými borovicovými háji. Biograd na Moru je velmi živé, moderní město s hotely,
vilami, autokempy, apartmány, restauracemi, obchody. Kanál Pašman je ideální pro vodní sporty a potápění, jezero Vrana
vzdálené 7 km je bohaté na ryby. Ve městě je autobusové nádraží, letiště je vzdáleno jenom 20 km, železniční nádraží v Zadaru
a Benkovaci je vzdálené (19 km). Apartmány pro 2-7 osob jsou umístěny ve starších i novějších vilách ve městě, nejvýše do
vzdálenosti 600 m od moře. Apartmány mají kompletně vybavený kuchyňský kout, denní místnost, ložnici(e), koupelnu. Klimatizace
je možná za příplatek a platí se na místě.

Penzion Čančar se nachází 400 m od centra Biogradu na
Moru. Je to privátní apartmánový dům, s 11 apartmány a 3 dvou-
lůžkovými pokoji. Všechny apartmány mají dvoulůžkovou ložnici
a denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
(kromě studií, kde je vše v jedné místnosti), koupelnu, balkon,
SAT/TV, WI-FI připojení k internetu. Klimatizace je  možná za
příplatek. Dvoulůžkové pokoje mají SAT/TV, koupelnu, ledničku,
WI-FI připojení k internetu. Parkování je před domem. Nejbližší
obchod s potravinami je vzdálen 100 m. V penzionu se nachází
restaurace, kde se podává polopenze. Penzion má dvorek se
sezením. Písčitě-oblázková pláž Soline je vzdálena cca 900m,
přírodní nově vybudovaná městská pláž cca 400 m, má sociální
zázemí, dětské hřiště, hřiště na kopanou.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - BIOGRAD NA MORU
Termín                                              20.5.- 10.6.10.6.- 17.6. 17.6.- 24.6.  24.6.- 8.7.   8.7.- 19.8.   26.8.- 2.9.

                                                             16.9.- 30.9. 9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.   19.8.- 26.8.                             

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                            

1/2 APT - Studio                                         4890           5740           6590          10000         12250          7750

1/2+1 APT                                                   5740           7230           8080          12000         14500          9500

1/2+2 APT                                                  6800          8290           9560          13500         16000         11250

1/4 (2/2) APT                                             7860          9350          11260         16250         17750         13250

1/6 APT                                                      10630         12110         14450         21250         23000         17000

přistýlka                                                      1250          1250           1250           1500           2000           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
klimatizace 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na vyžádání)  6 EUR/den
- platí se na místě v agentuře
WI-FI připojení k internetu (na vyžádání) - převážně ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

PENZION ČANČAR S POLOPENZÍ - BIOGRAD NA MORU
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

dospělá osoba v 1/2 STUDIU (A2a)                  6250                   6750                   7250                    7750

dospělá osoba - přistýlka s 2 dosp. os.             4500                   4500                   4500                    4500

ditě 4-12 let - přistýlka s 2 dosp. os.                3750                   3750                   3750                    3750

ditě 4-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            5500                   6000                   6500                    7000

dospělá osoba v 1/2+2 APT (A4a)   X               4750                   5250                   5750                    6000

dospělá osoba  - 3.,4. lůžko                             4500                   4500                   4500                    4500

dítě 4-12 let - 3.,4. lůžko                                  3750                   3750                   3750                    3750

dosp. osoba v 1/2 pokoji                                 5250                   5750                   6250                    6750

klimatizace - na vyžádání                                  1250                   1250                   1250                    1250

domácí zvíře - na vyžádání                                1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO:  7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze 6 menu, 7denní
nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody
a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje
u večeří, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
X - obsazenost APT musí být minimálně 2 dospělé osoby + 2 děti
DÍTĚ DO 4 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA

PLÁŽ DRAŽICA BIOGRAD
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PAKOŠTANE
Městečko Pakoštane leží na biogradské riviéře nedaleko známého vranského jezera. V této oáze klidu najdete restaurace,
malé kavárničky, bary a cukrárny. Z přístavu, který se zde nachází, je možné lodní spojení s Biogradem a ostrovem Vrgada,
stejně jako s ostrovem Pašman, kde rovněž nabízíme apartmány.

Aktivní odpočinek, zdravá strava, bezprostřední kontakt s přírodou, uzavřená přírodní oáza daleko od denního shonu ve městech
a zase blízko civilizace a národních parků, organizované výlety, nájem kol. Tradice střediska je 42 let a 120 zaměstnanců se stará
o Vás příjemný pobyt!

CLUB PAKOŠTANE - Polynésie v Chorvatsku!
písčité pláže

PINE BEACH PAKOŠTANE - BUNGALOVY - ALL LIGHT INCLUSIVE (ADRITIC ECO RESORT) - PAKOŠTANE

Club Pine Beach Pakoštane se nachází na okraji letoviska Pakoštane, do centra je to pěšky cca 10 minut. Jedná se o jedinečný
areál, kde můžete uskutečnit aktivní dovolenou v nádherném přírodním prostředí o rozloze 18 hektarů. Bungalovy jsou umístěny
cca 10 - 200 m od pláže na zalesněném svahu, pod borovicemi, u zátoky s čistým mořem. Pláže jsou: písčité z jemného písku
s velmi pozvolným přístupem do moře (délka cca 100 m), oblázkové, kamenité a skalnaté (délka cca 800 m). Vybavení areálu:
horní recepce u vjezdu pro přihlášení, dolní recepce (půjčování rekvizit, výlety a odhlašování), centrální restaurace, několik
sanitárních zařízení, aperitiv bar, plážový bar, noční klub, objekty k půjčování a provozování sportů, půjčovna kol, malý obchod se
suvenýry, směnárna, lékařská ambulance, masáže, internetová kavárna, WI-FI, parkoviště. Ubytování je v jednoduchých rákosových
bungalovech v polynéském stylu. Typ  A2, (A2M, strana moře) je pro 2 osoby (8 m2) má dvě spojená lůžka.  Typ B3 je pro 3 osoby
(15 m2) má dvě spojená lůžka a jedno oddělené. Typ C4 je pro 4-5 osob (24 m2) má dvě spojená lůžka, která jsou přepážkou
oddělená od prostoru, kde jsou tři oddělená lůžka. V uzamykatelných bungalovech se nacházejí lůžka včetně lůžkovin, skříňka/ky
na oděvy,1-2 rákosové okenice pro větrání, na podlaze je keramická dlažba, není zde elektřina. Dobíjení telefonů je na recepci,
v sanitárkách nebo ve dvou altáncích poblíž internetové kavárny. Moderní a udržovaná sanitární zařízení (WC, sprchy, umyvadla,
umyvadla pro praní prádla, žehlící prkno a malá žehlička) jsou společná, vzdálená max. 30 m.  Ručníky si klienti nosí vlastní.
Stravování all inclusive se podává v centrální restauraci formou bufetu, zde bohatý výběr z 10 jídel, přílohy, saláty, zelenina, ovoce.
Nápoje (voda, šťáva, víno, pivo) v neomezeném množství  pouze v době podávání jídla, večer zmrzlina. V ceně pobytu je i
odpolední svačina. Služby all inclusive začínají v den nástupu od 14.00 hod. a končí v den odjezdu v 10.00 hod. NUTNÉ: S SEBOU
RUČNÍKY, BATERKU. Vhodné pro aktivní dovolenou a pro rodiny s dětmi od 3 let. Doporučujeme výlet na vodopády řeky Krka, do
Šibeniku nebo na kole kolem Vranského jezera. Případně můžete sami dojít do Pakoštane a udělat si výlet na ostrov Vrgada, lodě
vyplouvají z menšího mola u kostela (např. loď Vrgadinka).
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Městečko Pakoštane leží na Biogradské riviéře nedaleko
známého Vranského jezera. V této oáze klidu najdete restaurace,
malé kavárničky, bary a cukrárny. Z přístavu, který se zde
nachází, je možné lodní spojení s Biogradem n.M. a ostrovem
Vrgada, stejně jako s ostrovem Pašman, kde rovněž nabízíme
apartmány. Upravené oblázkové pláže najdete přímo v městečku
nebo v jeho okolí v příjemných zátokách. Pobřeží obklopují po-
měrně rozsáhlé borové porosty. Pěkné koupání je i na ostrůvcích
před obcí. V Pakoštane nabízíme ubytování v soukromých
apartmánech pro 2 - 9 osob. Každý apartmán má kompletně
vybavený kuchyňský kout, obývací místnost, ložnici(e), koupelnu.
V obývací místnosti je rozkládací pohovka sloužící jako možná
přistýlka a většina apartmánů má balkon nebo terasu. Klimatizace
je možná na vyžádání a za příplatek.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PAKOŠTANE

PINE BEACH PAKOŠTANE - BUNGALOVY - ALL INCLUSIVE LIGHT 
(ADRIATIC ECO RESORT) - PAKOŠTANE
Termín                                               3.6.- 10.6.  10.6.- 17.6.  17.6.- 24.6.  24.6.- 1.7.    1.7.- 22.7.  22.7.- 19.8.  26.8.- 2.9.    2.9.- 9.9.

                                                                                                                                          19.8.- 26.8.                                                 

                                                              7=6 (AKC)                                                                                                                           7=6 (AKC)  7=6 (AKC)
dospělá osoba v 1/2 (A2), 
1/3 (B3), 1/4 (C4) BGW, P                         7230           8500          10000         11630         12880         13630          9880           8500

1.,2.,3. dítě do 7 let s min. 1 dosp. os.       3610           4250           5000           5810           6440           6810           4940           4250

1.,2.,3. dítě 7-12 let s min. 1 dosp. os.      5060           5950           7000           8140           9010           9540           6920           5950

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 P , 1/3 P , 1/4 P , 1/2 MS, 1/1 P, 1/1 MS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u oběda
a večeře místní točené pivo, víno a nealkoholické nápoje (voda, šťáva),
odpolední svačinka (ovoce, sušenky, pizza, nealkoholické nápoje) závěrečný
úklid, parkování, WI-FI, sport: tenis, stolní tenis, minigolf, košíková, kopaná,
pétanque, plážový volejbal, badminton, lukostřelba, aerobik, kajaky,
plachtění, windsurfing, vodní pólo, aquapark, lezecká stěna, adrenalin
park, lehátka na pláži, animace pro děti i dospělé
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, ručníky, nápoje u baru,
půjčení jízdních kol, výlety, škola tenisu a další aktivity, které nejsou napsány
v ceně, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka (na vyžádání) 3 EUR /den - platí se na místě v recepci
Domácí zvířata  nejsou povolena.
Doporučujeme si vzít sebou: ručníky, baterku. 
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
AKC 7=6 - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !  Akce se nesčí-
tají
FF - FAMILY FRIENDLY - akce  platí v termínech 3.6.- 9.9.2017.  Akce se
nesčítají
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APARTMÁNY****- KEMP KOZARICA - PAKOŠTANE   

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 SLEVA 6 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

Kemp Kozarica se nachází přímo u moře v borovém lese, jen
cca 10 min. chůze podél pobřeží od centra města Pakoštane.
Svojí rozlohou zabírá cca 6 ha. V kempu naleznete supermarket,
bar, restaurace, internetovou kavárnu, botanickou zahradu s ty-
pickými domácími malými rostlinami, dětské hřiště, dětský
bazén, sportovní zařízení (košíková, bowling, plážový volejbal).
Nabízíme zde ubytování v apartmánech pro 4-6 osob.
1/4 APT (40 m2), má dvoulůžkovou ložnici, obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem pro 2 děti do 12 let, vybavený kuchyňský
kout, SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, balkon,1 parkovací místo
1/6 APT (50 m2), má 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 12 let, vybavený kuchyňský
kout SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, balkon, 1 parkovací místo.
Apartmány se nacházejí cca 50 m od pláže. Pláže jsou oblázkové,
kamenité, skalnaté přírodní a betonové plochy na slunění.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PAKOŠTANE
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 24.6.      24.6. - 8.7.       8.7.- 15.7.      15.7.-26.8.

                                                                2.9.- 30.9.                            26.8.- 2.9.                                     

1/2 STD                                                        9250             9750              10250             10750            11250

1/2 APT                                                        11250           11750             12250             12750            13500

1/4 APT                                                        16500           17250             18250             18750            19250

1/6 APT                                                       20250           21000             21750             22500            23250

1/8 APT                                                       24250           25000             26250             27500            28250

přistýlka                                                        1250             1500               1630               1750              1750

domácí zvíře - na vyžádání                             1500             1500               1500               1500              1500

klimatizace - na vyžádání                               1750             1750               1750               1750              1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)

APARTMÁNY - KEMP KOZARICA - PAKOŠTANE
Termín                                               20.5.- 3.6.  3.6.- 17.6.   17.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 19.8.  16.9.- 30.9.

                                                              9.9.- 16.9.   2.9.- 9.9.                       19.8.- 2.9.                              

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                                        7=6 (AKC)

1/4 (1/2+2) APT                                        9930         12280         17210         23590         26560          7590

1/6 (2/2+2) APT                                        11740         14090         19340         26560         29960          8670

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, parkovací místo pro 1 auto
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, POVINNÝ PŘÍPLATEK -
pobytová taxa: dospělá osoba 1 EUR/den, dítě 12 -18 let 0,50 EUR/den a registrační
poplatek 1 EUR/os. - platí se na místě v recepci
dětská postýlka (na vyžádání) 1 EUR/den -platí se na místě v recepci,  zapůjčení mikrovlnné
trouby (na vyžádání) 1 EUR/den - platí se na místě v recepci, domácí zvíře do 10 kg (na
vyžádání) 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
1/4 APT může být obsazen maximálně 2 dospělými osobami a 2 dětmi do 12 let,  1/6 APT
může být obsazen maximálně 4 dospělými osobami a 2 dětmi do 12 let
AKC - Uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6. Slevy se sčítají.
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HOTEL MIRAN***, VILLE MIRAN*** - PIROVAC

PIROVAC

Nachází se v malé zátoce, obklopen olivovníky a borovým hájem,
cca 1 km od centra města Pirovac a cca 12 km od města
Vodice. Městečko Pirovac spojuje s hotelem pobřežní promenáda. 
Pokoje mají SAT/TV, TEL, s balkonem jsou pouze typy A a C.
Vily jsou jednotlivé apartmánové domky, zasazené s vkusem do
přírodního prostředí. Mají ložnici (e), kuchyňský kout s denní
místností, sociální zařízení, balkon nebo lodžii, SAT/TV, TEL.
Pláže jsou oblázkovo-kamenité, přírodní, včetně betonových plat
na slunění, vzdálené cca 30m od hotelu. Pláže jsou s pozvolným
vstupem do moře – vhodné pro děti. K dispozici jsou lehátka
a slunečníky za poplatek. Hostům je k dispozici hotelová restau-
race, restaurace á la carte, terasa, aperitiv bar, snack bar na
pláži, dětské hřiště na pláži. Hotel má venkovní bazén s mořskou
vodou. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, volejbalové
hřiště, stolní tenis, nabídka vodních sportů a půjčovna jízdních
kol – cca 200 m od hotelu. Pořádají se zde výlety do NP Krka,
NP Kornati, NP Paklenica, NP Plitvička jezera, do měst: Šibenik,
Split, Zadar a další. V blízkosti hotelu se nachází Vranské jezero,
kde je cyklistická stezka dlouhá 55 km.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 30 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

Vesnice - malý přístav - leží při stejnojmenném zálivu 21 km severně od Šibeniku. Mezi místní památky patří zbytky hradeb
ze 16. století a renesanční kostel Sv. Jiří. Na ostrůvku Sv. Stjepan či Sustipanac může turista objevit zříceniny františkánského
kláštera ze 16. stol.
Ke koupání slouží pěkné oblázkové pláže, hlavně v zátokách Sitnica, Vrulje, Vrilo, Makirina a na ostrůvku Sustipanac.

HOTEL MIRAN - PIROVAC
Termín                                                    27.5.-24.6.            24.6.-8.7.            8.7.-26.8.            16.9.-23.9.

                                                                    9.9.-16.9.            26.8.-9.9.                                               

                                                                                                                                                     7=6 (AKC)

dosp. os. v 1/2 pokoji - BM, SAT/TV (TYP A)             9500                  11750                 13000                   8080

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            6650                   8230                   9100                    5650

2. dítě do 7 let bez lůžka (spí s rodiči)          ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

2. dítě 7-12 let bez lůžka (spí s rodiči)             4750                   5880                   6500                    4040

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               7600                   9400                  10400                   6460

příplatek plná penze                                         2500                   2500                   2500                    2500
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM typ A, 1/2 MS typ B, 
1/2 BP typ C, 1/1 typ A, 1/1 typ B, 1/1 typ C                                                                                             

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, vstup do venkovního bazénu od 15.6. do 15.9.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
parkovné za jedno auto: do 27.5. a od 23.9. = 3 EUR/den, 27.5.-24.6. a 9.9.-23.9. =
4 EUR/den, 24.6.-8.7. a 26.8.-9.9. = 5 EUR/den, 8.7.-26.8. = 6 EUR/den, pobytová taxa –
POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci (ZDARMA je do 27.5.
a od 23.9.)
klimatizace - na vyžádání - do 27.5. a od 23.9. = 5 EUR/den, 27.5.-24.6. a 9.9.-23.9. =
6 EUR/den, 24.6.-8.7. a 26.8.-9.9. = 7 EUR/den, 8.7.-26.8. = 8 EUR/den - platí se na místě
v recepci
lednička - na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
WI-FI připojení k internetu v hlavní budově (lobby prostor, restaurace, plážový bar) - ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !  Slevy se sčítají.

HOTEL MIRAN
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PIROVAC

Pirovac je historické, klidné městečko s živoucím centrem plným restaurací a kaváren. Dobrou polohu má i partnerská agentura
jak pro autobusovou dopravu, tak pro klienty s vlastní dopravou. Všechny apartmánové vily jsou pod magistrálou - k plážím nejdále
400 m po rovině. Ve vzdálenosti 1 až 2 km od centra Pirovce je možno využít - zatím bezplatně - léčivé bahno.

VILLE MIRAN - PIROVAC
Termín                                                    27.5.-24.6.            24.6.-8.7.            8.7.-26.8.            16.9.-23.9.

                                                                    9.9.-16.9.            26.8.-9.9.                                               

                                                                                                                                                     7=6 (AKC)

APT 1/4+2 (2/2+2), 48 m2, SAT/TV, TEL          18750                 22750                 28750                  15940

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s veškerým vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, parkovné za jedno auto: do
27.5. a od 23.9. = 3 EUR/den; 27.5.-24.6. a 9.9.-23. 9. = 4 EUR/den; 24.6.-8.7 a 26.8.-9.9.
= 5 EUR/den; od 8.7. do 26.8. = 6 EUR/den, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se
v CK/u prodejce)
dětská postýlka - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci (ZDARMA je do 27.5.
a od 23.9.)
klimatizace - na vyžádání - do 27.5. a od 23.9. = 5 EUR/den; 27.5.-24.6. a 9.9.-23.9. =
6 EUR/den; 24.6.-8.7. a 26.8.-9.9. = 7 EUR/den; 8.7.-26.8. = 8 EUR/den - platí se na místě
v recepci
WI-FI připojení k internetu v hotelu Miran (lobby prostor, restaurace, plážový bar) - ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !  Slevy se sčítají.

PLÁŽ LOLIČ
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APARTMÁNY A POKOJE THE MOVIE RESORT *** - TRIBUNJ

The Movie Resort se nachází v malebném prostředí s výhledem na historické centrum městečka Tribunj a blízké ostrovy. Od
centra Tribuje je vzdálen cca 800 m, poblíž hotelu je přístav a město Vodice je vzdáleno cca 3 km. Resort disponuje vlastní
oblázkovou pláží s pozvolným vstupem do moře a skládá ze 2 budov, ve kterých jsou umístěny apartmány a hotelové pokoje. 
Pokoje v hotelu The Movie Resort mají jména největších filmových hvězd. Tyto dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
SAT/TV, koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci, balkon.
Apartmány a studia jsou umístěna v podkroví a nemají balkon.
1/2 STD a 1/3 STD - studio pro 2 až 3 osoby má manželské lůžko, v 1/3 STD je přistýlka, vybavený kuchyňský kout, SAT/TV (vše
v jedné místnosti), koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci.
1/2+2 APT - apartmán pro 2-4 osoby má dvoulůžkovou ložnici, obývací místnost s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 1 až 2 osoby, SAT/TV, koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci.
1/4 (2/2) APT - apartmán pro 2-4 osoby má dvě dvoulůžkové ložnice, obývací místnost s kuchyňským koutem, SAT/TV, koupelnu
s vysoušečem vlasů, klimatizaci.
Hostům je k dispozici hotelová recepce a restaurace, bar na pláži, rychlé občerstvení, bazén, parkoviště a WI-FI připojení.
Parkování za hotelem zdarma. Na pláži je bohatá nabídka místních vodních sportů.

APARTMÁNY THE MOVIE RESORT - TRIBUNJ (VODICE)
Termín                                                       20.5.- 10.6.                     10.6.- 1.7.                       1.7.- 2.9.

                                                                      16.9.- 23.9.                     2.9.- 16.9.                              

1/2 STD, typ A                                                    11700                            13300                           19800

1/3 STD, typ B                                                    13950                            15300                           22050

1/4 (1/2+2) APT, typ C                                       15300                            16800                            24750

1/4 (2/2) APT, typ D                                           16800                            19200                           28200

snídaně (švédský stůl)                                          1750                              1750                              1750

večeře (výběr z 3 menu)                                       3000                              3000                             3000

domácí zvíře - na vyžádání                                   2000                              2000                             2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)

HOTEL THE MOVIE RESORT - TRIBUNJ (VODICE)
Termín                                                       20.5.- 10.6.                     10.6.- 1.7.                       1.7.- 2.9.

                                                                      16.9.- 23.9.                     2.9.- 16.9.                              

dospělá osoba v 1/2 pokoji BP                            9650                             10430                           12900

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.                  3000                              3000                             3000

dítě 7-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.                 5500                              5500                             5500

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.                6750                              6750                              6750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr
z 3 menu, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PIROVAC
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 24.6.      24.6.- 1.7.        1.7.- 15.7.     15.7.- 12.8.

                                                                2.9. - 30.9.                           26.8.- 2.9.      12.8.- 26.8.             

1/2 APT typ A                                                5500             6750               7500               8500              9500

1/4 (1/2+2) APT typ A                                  7500             8500               9750              10750            12500

1/4 (2/2) APT typ B                                      8500             9500              11000             12000            13750

1/6 (3/2) APT typ C                                     11000           12000             14250             16250            17500

přistýlka                                                        1500             1750               1880               2000              2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
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VODICE
Známé turistické letovisko rozprostírající se v malebné zátoce, leží přibližně 15 km severně od Šibeniku. Veselé a hlučné
přes den a přitom tiché, čarovně okouzlující při západu slunce - to je Vodice. Lákavým cílem procházek je marina, kde kotví
řada jachet, výletních a rybářských lodí, oblíbené je rovněž tržiště s rozsáhlou nabídkou ovoce a zeleniny. Letovisku rovněž
nechybí promenády, upravené pláže, úzké uličky, ani sportovní a společenské vyžití.

HOTEL IMPERIAL***, VILLAS IMPERIAL**
(DEPANDANCE  LUISA, ANA, MARINA), 
DEPANDANCE FLORA A MADERA*** - VODICE

Komplex hotelu Imperial se nachází v borovém háji na pobřeží,
na okraji města Vodice, cca 1 km od centra města. Komplex
se skládá z hlavní budovy hotelu, vil Imperial (Regina, Clara,
Marina, Luisa a Ana), depandancí Flora a Madera a navazujícího
kempu, kde jsou umístěny nové mobilní chaty. Hosté vil a de-
pandancí využívají všech služeb hotelu.
Vily Imperial – Luisa, Ana, Marina – naše CK nabízí pokoje
dvoulůžkové s možností přistýlky, převážně s balkonem
(nelze ho zaručit), bez klimatizace. Klimatizaci nabízí pouze
vila Regina.
Depandance Flora a Madera – pokoje dvoulůžkové s možností
přistýlky, všechny pokoje mají SAT/TV, TEL, balkon.
Hotel Imperial, nerenovovaná část – pokoje typu STANDARD
dvoulůžkové s možností přistýlky, všechny pokoje mají balkon,
bez klimatizace.
Hostům je k dispozici hotelová klimatizovaná restaurace, sa-
mostatná restaurace s barem pro all inclusive light, restaurace
á la carte, aperitiv bar, TV místnost, kongresový sál, 2 menší
kongresové sály, prodejna se suvenýry, v letních měsících
pivnice na terase v přízemí hotelu, hudební a zábavné večery
na terase hotelové restaurace. Hotel má venkovní bazén
s teplou mořskou vodou, terasou a snack barem s občerstvením,
dětský bazén. Dále je zde sauna, fitness, masážní studio, ka-
deřnický salón. Pro děti je zde dětské hřiště. Pláž je přímo
před hotelem Imperial cca 500 m dlouhá, oblázkovo písčitá,
s pozvolným vstupem do moře, s betonovými platy na slunění.
Na pláži je snack bar a koktejl bar. K dispozici jsou lehátka
a slunečníky za poplatek. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové
dvorce, minigolf, stolní tenis, vodní sporty. Přímo v hotelu je
půjčovna kol, neboť hotel je zařazen do evropského řetězce
hotelů vhodných pro cyklisty. V blízkosti je potápěčský klub se
školou potápění.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 30 % !!!

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!!

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

HOTEL IMPERIAL

FLORA

MADERA

VILY

HOTEL OLYMPIA

HOTEL PUNTA

HOTEL KRISTINA
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DEPANDANCE - VILLAS ANA, LUISA, MARINA 
(VILLE IMPERIAL) - VODICE
Termín                                                    27.5.-24.6.            24.6.-8.7.            8.7.-26.8.            16.9.-23.9.

                                                                    9.9.-16.9.            26.8.-9.9.                                               

                                                                                                                                                     7=6 (AKC)

POKOJE BEZ KLIMATIZACE                                                                                                                        

dospělá osoba v 1/2 pokoji - Standard            8000                  10000                 11000                   6800

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5600                   7000                   7700                    4760

2. dítě do 7 let bez lůžka (spí s rodiči)         ZDARMA          ZDARMA         ZDARMA          ZDARMA

2. dítě 7-12 let bez lůžka (spí s rodiči)             4000                   5000                   5500                    3400

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               6400                   8000                   8800                    5440
dosp. osoba v 1/1 pokoji - 
Standard (single use)                                      11200                 15000                 16500                   9520

příplatek plná penze                                         2500                   2500                   2500                    2500

příplatek all inclusive light                                2750                   3000                   3250                    2750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, přístup do venkovního bazénu od 15.6. do 15.9.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
parkovné za jedno auto: 27.5.-24.6. a 9.9.-23.9. = 4 EUR/den, 24.6.-8.7. a 26.8.-9.9. =
5 EUR/den, 8.7.-26.8. = 6 EUR/den, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u
prodejce)
ALL INCLUSIVE LIGHT zahrnuje: plnou penzi - vše švédský stůl, nápoje u obědů a večeří (šťávy

z automatu, točené pivo, domácí víno)
WI-FI připojení k internetu v hlavní budově hotelu Imperial (vstupní hala) - ZDARMA
dětská postýlka na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
lednička na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (do 5 kg) - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se sčítají.
Popisek platí pro obě tabulky depandance

HOTEL IMPERIAL - VODICE
Termín                                                29.4.-6.5.   6.5.-13.5.   27.5.-24.6.   24.6.-8.7.    8.7.-26.8.   16.9.-23.9.

                                                              13.5.-27.5.  30.9.-7.10.   9.9.-16.9.    26.8.-9.9.                              

                                                              23.9.-30.9.                                                                                      

                                                                                 7=6 (AKC)                                                                        7=6 (AKC)
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
Standard BM (bez klimatizace)                   8250          7010          10000         12500         14750          8500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        5780           4910           7000           8750          10330          5950

2. dítě do 7 let bez lůžka (spí s rodiči)     ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

2. dítě 7-12 let bez lůžka (spí s rodiči)        4130           3510           5000           6250           7380           4250

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          6600          5610           8000          10000         11800          6800

příplatek plná penze                                   2500          2500           2500           2500           2500           2500

příplatek all inclusive light                           2750          2750           2750           2750           3000           3250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard BM, 
1/2 Standard BP, 1/1 Standard BM, 1/1 Standard BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, přístup do venkovního bazénu od 15.6. do 15.9., přístup do
posilovny a relaxační zóny, bowling, stolní tenis
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
parkovné za jedno auto: do 27.5. a od 23.9. = 3 EUR/den, 27.5.-24.6. a 9.9.-23.9. =
4 EUR/den, 24.6.-8.7. a 26.8.-9.9. = 5 EUR/den, 8.7.-26.8. = 6 EUR/den, pobytová taxa –
POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
ALL INCLUSIVE LIGHT zahrnuje: plnou penzi - vše švédský stůl, nápoje u obědů a večeří (šťávy,
točené pivo, domácí víno)
WI-FI připojení k internetu ve vstupní hale hotelu - ZDARMA
dětská postýlka na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
lednička na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvířata nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se sčítají.

DEPANDANCE - VILLAS REGINA - VODICE
Termín                                                 13.5.-27.5.     27.5.-24.6.      24.6.-8.7.        8.7.-26.8.      16.9.-23.9.

                                                                                       9.9.-16.9.       26.8.-9.9.                                      

                                                                                                                                                                                        7=6 (AKC)
dosp. osoba v 1/2 pokoji - Standard, 
balkon, klimatizace, minibar                          9000            10000            11750             14000             8500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA      ZDARMA       ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          6300             7000              8230               9800              5950

2. dítě do 7 let bez lůžka (spí s rodiči)       ZDARMA      ZDARMA       ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

2. dítě 7-12 let bez lůžka (spí s rodiči)          4500             5000              5880               7000              4250

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            7200             8000              9400              11200             6800
dosp. osoba v 1/1 pokoji - 
Standard (single use)                                   11700            14000            17630             21000            11900

příplatek plná penze                                      2500             2500              2500               2500              2500

příplatek all inclusive light                             2750             2750              3000               3250              2750

VILLA IMPERIAL DEPANDANCE FLORA/MADERA
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Vila Dragica se nachází v klidné části Vodice, pěší chůzí cca 15 minut od centra městečka. Pláže jsou cca 300 m pod hotelem
Imperial a to oblázkové, štěrkopísčité s pozvolným vstupem do moře. Ve vile nabízíme ubytování v pěti pokojích, ve třech
dvoulůžkových (cca 20 m2) s manželským dvoulůžkem a dvou třílůžkových pokojích s manželským dvoulůžkem a přistýlkou 3.
lůžkem (cca 25m2). Všechny pokoje mají WI-FI, SAT/TV, WC/Sprchu, balkon s plastovým stolkem i židlemi a jsou klimatizované.
Na všech pokojích jsou ledničky. Hostům je k dispozici společný kuchyňský kout s lednicí a mrazákem na patře. Určeno pouze pro
přípravu kávy, čaje, teplých nápojů. Výměna ručníků je 2x týdně, 2 ručníky na osobu a pobyt; výměna ložního prádla probíhá 1x
týdně. Polopenze se podává v restauraci Posejdon vzdálené 150m od vily. Snídaně jsou formou švédského stolu s teplými nápoji:
káva, čaj, mléko, šťáva. Večeře je výběr z menu: polévka, hlavní chod, salát, dezert. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně.  Supermarket,
pekárna, obchod s ovocem a zeleninou se nacházejí 200 m od vily. Parkování je zabezpečeno na dvoře. Vlastníci vily žijí v domě.
Vila nemá možnost grilu. Domácí zvířata nejsou povolena. Ubytování v soukromí za velmi příznivou cenu!

VILA DRAGICA S POLOPENZÍ*** - VODICE
NOVINKA

DEPANDANCE FLORA A MADERA - VODICE
Termín                                                    27.5.-24.6.            24.6.-8.7.            8.7.-26.8.            16.9.-23.9.

                                                                    9.9.-16.9.            26.8.-9.9.                                               

                                                                                                                                                     7=6 (AKC)
dospělá osoba v 1/2 pokoji 
Standard BP (bez klimatizace)                         7750                   9750                  10750                   6590

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          5430                   6830                   7530                    4610

2. dítě do 7 let bez lůžka (spí s rodiči)          ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

2. dítě 7-12 let bez lůžka (spí s rodiči)             3880                   4880                   5380                    3290

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               6200                   7800                   8600                    5270

příplatek plná penze                                         2500                   2500                   2500                    2500

příplatek all inclusive light                                2750                   3000                   3250                    2750
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard BM, 
1/2 Standard BP, 1/1 BM, 1/1 BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, přístup do venkovního bazénu od 15.6. do 15.9.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
parkovné za jedno auto: 27.5.-24.6. = 4 EUR/den, 24.6.-8.7. a 26.8.-9.9. = 5 EUR/den, 8.7.-
26.8. = 6 EUR/den, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
ALL INCLUSIVE LIGHT zahrnuje: plnou penzi - vše švédský stůl, nápoje u obědů a večeří (šťávy
z automatu, točené pivo, domácí víno)
WI-FI připojení k internetu v hlavní budově hotelu Imperial (vstupní hala) - ZDARMA
dětská postýlka na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recpeci
lednička na vyžádání - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře (do 5 kg) - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se sčítají.

VILA DRAGICA S POLOPENZÍ - VODICE
Termín                                                         10.6.-1.7.                       1.7.-15.7.                      15.7.-19.8.

                                                                       26.8.-23.9.                     19.8.-26.8.                             
dospělá osoba v 1/2 nebo 1/3 pokoji -  
balkon, lednice, klima                                         6500                              7150                              7350

dosp. osoba na 3. lůžku se 2 dosp. os.                 5590                              6150                              6320

dítě 3-12 na 3. lůžku se 2 dosp. os.                     4420                              4860                             4990

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně menší švédský stůl, večeře výběr
ze 3 menu (strava se podává v restauraci POSEJDON vzdálené cca 200 m), lůžkoviny, výměna
ručníků 1x týdně, závěrečný úklid, parkovné, klimatizace, lednice
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
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Nachází se v celé oblasti města Vodice, od romantického
centra, až po novou moderní zástavbu. Vzdálenost od centra
je od 500 m do 2 km. Pláže jsou kamenité s upravenými pro-
story pro slunění, místy oblázkové, vzdálené cca 300 - 800 m.
Možnost využití sportovišť u hotelových komplexů. Ve městě
jsou k dispozici restaurace, bary, cukrárny, kavárny, směnárny,
obchody. Apartmány pro 2 - 9 osob mají vybavený kuchyňský
kout s denní místností, ložnici(e), koupelnu, SAT/TV, možnost
venkovního grilu. Přistýlka je rozkládací gauč v kuchyni nebo
v ložnici. Parkování je možné buď před domem nebo na
dvoře. Pokoje v soukromí jsou s koupelnou. Při dokoupení
polopenze, je restaurace vzdálena do max. 600 m od objektu.
Je to standardní, kvalitní ubytování v jednom z nejvyhledáva-
nějších letovisek středního Jadranu. Nabídku konkrétních
apartmánů naleznete na našich webových stránkách:
vila Zora, Elena, Marko, Slavica, Dragica, Božo, Anamaria,
Sladena, Božica. 

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - 
RIVIERA VODICE

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 5 %  
Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - RIVIERA VODICE
Termín                                                   20.5.- 24.6.          24.6.- 8.7.           8.7.- 22.7.           22.7.- 19.8.

                                                                  26.8.- 30.9.                                    19.8.- 26.8.                   

1/2 STD                                                           6500                   8250                   9750                   11500

1/2 APT                                                            7500                   9250                  10750                  12500

1/4 (1/2+2) APT                                              8750                  11000                 13250                  15750

1/4 (2/2) APT                                                  9500                  12750                 15000                  17500

1/6 (3/2) APT                                                 14000                 18000                 22000                  24500

1/8 (4/2) APT                                                 17000                 21500                 24500                  27500

1.dítě do 7 let bez lůžka                               ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

1/2 pokoj                                                         7000                   8000                   8500                    9500

přistýlka                                                           2000                   2000                   2000                    2000

polopenze - dospělá osoba                               3750                   3750                   3750                    3750

polopenze - dítě do 7 let                                  2250                   2250                   2250                    2250

polopenze - dítě 7-12 let                                  3000                   3000                   3000                    3000

APARTMÁNY JSOU VZDÁLENY  cca 300 - 800 m OD PLÁŽE
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna ručníků 2x týdně, závěrečný úklid,
parkování (1 auto na APT), pobytová taxa
V CENĚ POKOJE JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého pokoje, lůžkoviny, výměna ručníků 2x
týdně, závěrečný úklid, pobytová taxa, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
domácí zvíře max. do 10 kg  (na vyžádání) 10 EUR/den - platí se na místě v agentuře,
klimatizace (na vyžádání) 7 EUR/den - platí se na místě v agentuře, WI-FI připojení k internetu
(na vyžádání) - převážně zdarma
Polopenze - snídaně servírovaná, večeře výběr z 2 menu, se podává v restauracích, vzdálených
do max 600 m od objektu.

RESTAURACE POSEJDON
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VILA MORETTI*** - VODICE

HOTEL DUJE**** - SRIMA (VODICE)

Villa Moretti v letovisku Vodice se nachází pouhých 50 m od oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Od hotelu Imperial je
vzdálena cca 600 m (směrem do Srimy), nejbližší obchod je cca 200 m. Vila nabízí 9 apartmánů, které mají vybavený kuchyňský
kout, SAT/TV, ložnici (ložnice), koupelnu, balkon, WI-FI. V přízemí je dvoulůžkový apartmán s terasou do zahrady, bez klimatizace.
V 1. a 2. patře jsou čtyřlůžkové apartmány s balkónem na mořskou stranu nebo do zahrady s možností klimatizace za příplatek.
U vily je parkoviště, restaurace, café bar, zahrada s grilem. Nově je k dispozici bóje pro uvázání člunu (až 7 m) – za příplatek.

Hotel Duje je umístěn na pobřeží u oblázkové pláže v turistickém středisku Srima, které je pobřežní promenádou dlouhou cca
3 km spojeno s městem Vodice. Hotel je plně klimatizován. Pokoje v hotelu jsou jednolůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky,
rodinné 2+2 a suite. Pokoje mají SAT/TV, telefon, minibar, trezor, koupelnu, vysoušeč vlasů, balkon klimatizaci. Rodinné pokoje
a suite mají dvoulůžkovou ložnici a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby. Hostům je k dispozici recepce, restaurace,
aperitiv bar, restaurace, a la carte, konfereční místnost, výtah, venkovní terasa, venkovní bazén, fitness centrum, WI-FI v recepci,
parkoviště (za poplatek), půjčovna jízdních kol. Hotel pořádá taneční večery s živou hudbou. Pláž je oblázková, travnatá, přímo
před hotelem, vzdálená cca 15 m.

Přízemí: 
1/2+1 APT: (25 m2), terasa do zahrady
1. patro: 
1/2+1 APT č.1 - (40 m2), balkon (12 m2), mořská strana  
1/4(2/2) APT č.2 - (45 m2), balkon (12 m2)
1/4(2/2) APT č.3 - (45 m2), balkon, (18 m2), mořská strana  
1/2+2 APT č.4 - ( 45 m2), balkon (18 m2), mořská strana  

2. patro: 
1/2+2 APT č.1 - (40 m2), balkon (12 m2), mořská strana
1/4(2/2) APT č.2 - (45 m2), balkon (12 m2)
1/4(2/2) APT č.3 - (45 m2), balkon (18 m2), mořská strana
1/4(2/2) APT č.4 - (45 m2), balkon (18 m2), mořská strana

NOVINKA

APARTMÁNY VILLA MORETTI -
SRIMA - VODICE
Termín                                                   27.5.-24.6.          24.6.-2.9.

                                                                   2.9.-30.9.                  

1/2 + 1 APT, terasa, přízemí                            7470                 10720

1/2 + 1 APT č.1, BM - 1.patro                         13220                16470

1/4 (2/2) APT č.2, BP - 1.patro                      16470                19970

1/4 (2/2) APT č.3, BM - 1.patro                     16470                19970

1/2 + 2 APT č.4, BM - 1.patro                        15470                18720

1/2 + 2 APT č.1, BM - 2.patro                        14220                17720

1/4 (2/2) APT č.2, BP - 2.patro                      16470                20970

1/4 (2/2) APT č.3, BM - 2.patro                     17720                22220

1/4 (2/2) APT č.4, BM - 2.patro                     17720                22220

klimatizace (u APT v 1., 2. patře)                      1750                  1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7den-
ní nájem celého apartmánu
s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el.energie,
vody, plynu, lůžkoviny, zá-
věrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:
doprava, cestovní pojištění,
stravování, pobytová taxa
- POVINNÝ PŘÍPLATEK (pla-
tí se v CK/ u prodejce),
vratná kauce - 100 EUR na
apartmán - platí se na místě
při příjezdu, možnost úvazu
člunu do 7 m délky - na vy-
žádání, 5 EUR/den mimo
sezónu, 10 EUR/den v se-
zóně

HOTEL DUJE - SRIMA (VODICE)
Termín                                                    20.5.- 3.6.            3.6.- 1.7.            1.7.- 22.7.           22.7.- 19.8.

                                                                                               9.9.- 30.9.           19.8.- 9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                       8750                  11000                 15250                  17750

dítě do14 let - přistýlka se 2 dosp.os.              4380                   5500                   7630                    8880

dítě do14 let - řádné lůžko  s 1. dosp.os.             7000                   8800                  12200                  14200

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.            7000                   8800                  12200                  14200

dětská postýlka - na vyžádání                           1500                   1500                   1500                    1500

plná penze                                                       3000                   3000                   3000                    3000

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/1 BP, 1/1 BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze -snídaně švédský stůl, večeře - výběr ze
3 menu + salat buffet, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace,
využívání venkovního bazénu, WI-FI v recepci
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), parkovné 4 EUR/den -
platí se na místě v recepci, 
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO ZDARMA
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PRIMOŠTEN
Ze Šibeniku 25 km, vzdálenost do Splitu 60 km, Národní park vodopády Krka 50 km, Kornatské ostrovy 30 námořních mil.
Možnost mnoha výletů s Turistickou agenturou Nik. Staré rybářské městečko s nedalekými vinicemi je pravou perlou
Dalmácie. Je to jedno z nejvyhledávanějších letovisek Jadranu. Velkým zážitkem je zde koupání na kouzelných oblázkových
plážích, vhodných pro děti na jednom poloostrově a večerní společenský život ve starém městě na druhém poloostrově. Nad
městem jsou světoznámé vinice vína Babič - jedno z nejkvalitnějších.

HOTEL ZORA – PRIMOŠTEN – POKOJE COMFORT*** / PREMIUM CLUB****

Hotel se nachází na zalesněném poloostrově Raduča s výhledem na malebný starý Primošten, od centra města cca 500 m. 
Pokoje COMFORT*** jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, jednolůžkové a také rodinné (dvě dvoulůžkové ložnice propojené vni-
třními dveřmi, s jedním hlavním vchodem, jedním sociálním zařízením – určeno pro 2 dospělé osoby a 2 děti). Mají klimatizaci,
SAT/TV, telefon, balkon orientovaný na mořskou stanu (ale není zaručen pohled na moře !), stropní ventilátor, vysoušeč vlasů.
Trezor na recepci za poplatek. Pro všechny hosty bez rozdílu Wi-Fi internet dostupný u recepce hotelu Zora, v lobby, v Aperitiv
baru, Piano baru a v restauraci, na recepci obdržíte voucher s kódem. Wi-Fi též v kongresovém centru. Hosté mají k dispozici v ho-
telu Zora hotelovou restauraci, kavárnu, směnárnu, aperitiv bar, piano bar, aperitiv bar s terasou s překrásným výhledem na moře,
malé ostrůvky a malebné staré město. Dále internetový kout, konferenční centrum (informace v CK), fitness, wellness centrum,
kde je krytý bazén s vyhřívanou slanou vodou pojatý jako wellness s otvíratelnou kopulí, whirlpoolem. Dále je zde sauna, masáže,
kosmetické kůry. Využívání sauny, posilovny a bazénu je v ceně. Hotel zajišťuje sportovně-rekreační animaci pro děti a dospělé

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

ŠIBENIK
Na našich webových stránkách www.chorvatskoZababku.cz  najdete :  Holiday Resort Solaris – beach hotely
Ivan 4* , Jure 4* , Niko 4*, Jakov 3* , MH kemp Solaris, Ville Kornati 4*

HOTEL ZORA
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(cca od 15.6. do 15.9.), večery s živou hudbou. Pro děti je zde dětský klub s hřištěm  (otevřen 15.6.-15.9. nebo dle obsazenosti
objektu), který organizuje dopolední a odpolední zábavu pro děti včetně večerního programu, je zde klimatizovaná herna se dvěmi
dalšími hernami, sociální zařízení, převlékárna, venkovní sezení, 2 bazény (jeden pro plavce a druhý pro neplavce), které mohou
využívat všichni a ne jen děti, kteří jsou zrovna v mini klubu. Dlouhé oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře jsou vzdáleny
50-100 m. Na pláži je bar s velkou terasou a je zde zároveň zábavní centrum, kde probíhá večerní animace. Také je zde velká
trampolína a několik hracích dětských automatů (např. košíková). Na pláži je kiosek, který nabízí hranolky, hot dog, palačinky, ná-
poje a další. V roce 2016 zavedli za použití plážových sprch platbu 2 Kn. Ke sportovnímu vyžití slouží 3 tenisové dvorce, minigolf,
stolní tenis, volejbal, košíková, vodní sporty včetně jízdy na banánu a nafukovacích atrakcích na moři. Město a jeho krásně starobylé
centrum je opravdu na dosah. Hned na kraji města u promenády je další hřiště pro děti. Ve městě pekárny, supermarket, obchody,
bary, restaurace, stánky, tržnice a další. Ve starém městě probíhá několikrát týdně zábavný hudební večer na pódiu. Můžeme jen
doporučit. Z pláže vidíte staré malebné město, ve městě jste po promenádě za 5-10 minut, zde je vše, na co si vzpomenete.

Pavilon Mars se nachází na zalesněném poloostrově Raduča, od centra města Primoštenu cca 500 m. Nedaleko hotelu Zora (50-100
m) jsou tři pavilony, jednopatrové domky. Rozkládají se v borovicovém háji, v klidné části poloostrova. Naše cestovní kancelář nabízí
pokoje výhradně v pavilonu Mars. Pokoje jsou renovované včetně sociálního zařízení, mají ledničku a ventilátor, jsou dvoulůžkové
s možností přistýlky, mají francouzské okno - bez balkonu. Trezor na recepci za poplatek. V přízemí pavilonu je terasa, kde je možnost
posezení (plastový stůl se židlemi). Klienti využívají všech služeb hotelu Zora včetně polopenze ve formě švédských stolů, krytého
bazénu s vyhřívanou mořskou vodou, posilovny a sauny - zdarma. Parkování možné na parkovišti přímo před pavilonem (za poplatek).
Domácí zvířata nejsou povolena. Wi-Fi internet: na recepci hotelu Zora obdržíte zdarma voucher s přístupovým heslem. Hosté mají
k dispozici veškeré služby v hotelu Zora. Informace v textu hotelu Zora (služby, pláže, sportovní vyžití, animace a další).

PAVILON MARS** - HOTELU ZORA - PRIMOŠTEN 

HOTEL ZORA - PRIMOŠTEN - POKOJE COMFORT***
Termín                                                  6.5.-27.5.     27.5.-10.6.      10.6.-17.6.        17.6.-1.7.         1.7.-2.9.

                                                                                     16.9.-30.9.       2.9.-16.9.                                      

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)    7=6 (AKC)                                      

dosp. os. v 1/2 pokoji - COMFORT, BMS          7650             9140              11480             13500            16750

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě 7-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.           2250             2250               2250               2250              2250

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          5360             6400               8030               9450             11730

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            6890             8220              10330             12150            15080
dospělá osoba v 1/4 (2/2) pokoji - 
COMFORT, BMS  XX                                      10630           12750             15940             18750            23000
dítě do 7 let - řádné lůžko (3. i 4. lůžko)
se 2 dosp. os. a dítětem  X                        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dítě 7-12 let - řádné lůžko (3. i 4. lůžko) 
se 2 dosp. os. a dítětem  Y                            2250             2250               2250               2250              2250

dosp. os. v 1/1 pokoji - COMFORT, BMS         10630           12750             15940             18750            23000

dětská postýlka (na vyžádání)                        1250             1250               1250               1250              1250

příplatek plná penze (švédský stůl)                2500             2500               2500               2500              2500

nápoje k večeři YY - na vyžádání                     750               750                 750                 750                750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, využívání krytého bazénu s vyhřívanou
mořskou vodou, posilovny, sauny, použití internetu, animace pro děti a dospělé, dětský
klub pro děti
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje
k večeři, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), parkovné -
4 EUR denně - platí se na místě v recepci
XX - rodinný pokoj 1/4 ve skladbě 2/2 - dva dvoulůžkové pokoje propojené vnitřními
dveřmi určené pro 2 dospělé osoby a 2 děti
X - druhé dítě do 7 let na 4. lůžku je též ZDARMA (v doprovodu 2 dosp. os.)
Y - druhé dítě 7-12 let na 4. lůžku je za stejnou cenu jako první dítě 7-12 let na 3. lůžku (v
doprovodu 2 dosp. os.)
YY - z automatu neomezeně bílé a červené víno, voda (na recepci obdržíte náramek)
Trezor je na recepci - 3 EUR /den - platí se na místě v recepci.
Minibar/lednička na pokoji - na vyžádání, 5 EUR/den - platí se na místě v recepci.
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (v hotelu Zora), každodenní
úklid pokoje, výměna ručníků 2x týdně, závěrečný úklid
V CENĚ JE TÉŽ: klienti mohou využívat služeb hotelu Zora: krytý bazén s vyhřívanou mořskou
vodou, sauna, posilovna, animace pro děti i dospělé (1.5.-30.9.2017), dětský klub pro děti,
živá hudba na terase hotelu (15.6.-15.9.2017)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
parkovné: 3 EUR denně/auto - platí se na místě v recepci, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
Y - oběd je rovněž švédský stůl
X - z automatu neomezeně bílé a červené víno, voda (na recepci obdržíte náramek), platí
i v případě dokoupení oběda

PAVILON MARS HOTELU ZORA - PRIMOŠTEN
Termín                                                13.5.-3.6.   10.6.-17.6.   17.6.-1.7.    1.7.-15.7.   15.7.-19.8.   9.9.-16.9.

                                                              16.9.-30.9.  26.8.-9.9.                     19.8.-26.8.                             
dosp. osoba v 1/2 nebo 1/3 pokoji - 
park, lednice, ventilátor                               5900          8150           8550           8990           9300           7800
dítě do 7 let - řádné lůžko 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                          ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA
dítě 7-12 let - řádné lůžko 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                              4130           5700           5980           6290           6510           5460
2.dítě do 12 let bez lůžka 
se 2 dosp.os. a dítětem na 3.lůžku              2500          2500           2500           2500           2500           2500

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       4420          6110           6410           6740           6970           5850
dospělá osoba - řádné lůžko 
(3. lůžko) se 2 dosp. os.                              5310          7330           7700           8090           8370           7020
dos. osoba v 1/2 pokoji jako 1/1  - 
park, lednice, ventilátor                               9900         12150         12550         12990         13300         11800

dětská postýlka (pro děti do 3 let věku)        750            750             750             750             750             750

plná penze - švédský stůl - Y                        2500          2500           2500           2500           2500           2500

nápoje k večeři  X                                         750            750             750             750             750             750
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - PRIMOŠTEN

Nabídku v Primoštenu můžeme rozdělit do dvou částí. Pro milovníky historie a nostalgických návratů do ní, je tu ubytování
ve starých, dnes renovovaných, kamenných domech v historické části města na mírně vyvýšené poloostrovní šíji. Všechny
apartmány jsou plně vybaveny, klimatizovány, některé jsou zde bez balkonů. K městské nejbližší pláži je to jen cca 200 m.
V tak zvaném „novém” Primoštenu na pevnině jsou již většinou novější vily a domy. Všechny apartmány zde mají balkony
nebo terasu (přízemní). Nacházejí se jak pod magistrálou, tak i nad ní. Ke všem plážím, dlouhé městské pláži, která je pro-
pojena s pláží na poloostrově Raduča, nebo velké mělké pláži v zálivu na opačné straně poloostrova, je od apartmánových
vil nejdále 700 m.

RIVIERA TROGIR
Starobylé městečko leží asi 25 km západně od Splitu na os-
trůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Městečko je od
pevniny a Čiova odděleno úzkými průlivy, na pevninu vede
krátký kamenný most a na Čiovo zvedací most. Nejkrásnější
pláže jsou na březích Čiova v zátoce Saldun. Trogir je archi-
tektonicky velmi zajímavý, skládá se z historického jádra na
ostrůvku a z nových částí, které se nacházejí na pevnině
a přilehlém pobřeží ostrova Čiovo. V blízkosti Trogiru bylo vy-
budováno několik oblíbených turistických středisek, ke kterým
patří Vranjica, D. Seget. I zde je dobrá nabídka soukromých
apartmánů a penzionů. 

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - PRIMOŠTEN
Termín                                                20.5.- 17.6.   17.6.- 24.6.      24.6.- 1.7.        1.7.- 15.7.     15.7.- 26.8.

                                                                2.9.- 30.9.                            26.8.- 2.9.                                     

1/2 APT                                                        7500             8750              10000             11000            11500

1/4 (2/2) APT                                              12000           13250             15000             16500            17000

1/6 (3/2) APT                                              14500           16000             18750             20000            22000

1/8 (4/2) APT                                              17500           18750             25000             27500            29500

přistýlka                                                        1500             1750               2000               2500              3000

1/2 pokoj                                                     5250             5750               7000               7500              8750

snídaně                                                         1250             1250               1250               1250              1250

večeře                                                           2750             2750               2750               2750              2750

APARTMÁNY SE NACHÁZEJÍ DO 700 m OD MOŘE  A CENTRA PRIMOŠTENU 
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ POKOJE JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého pokoje, lůžkoviny, závěrečný úklid,
pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný jednorázový
přihlašovací poplatek 1,5 EUR/os - platí se na místě v agentuře
dětská postýlka (na vyžádání) 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře, domácí zvíře (na
vyžádání) 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře

PANORAMA “STARI TROGIR”
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APARTMÁNY BELVEDERE*** - SEGET VRANJICA (TROGIR)

Nacházejí se v místě Seget-Vranjica, cca 5 km od města Trogir. Jsou umístěné kaskádovitě ve svahu, obklopeny subtropickou
vegetací. Apartmány jsou na konci stejnojmenného kempu. Ten je na pokraji splitského zálivu s pohledem většinou na otevřené
moře. Apartmány jsou nově vybavené a prostorné. Všechny apartmány mají kompletně vybavenou kuchyň, SAT/TV, TEL, terasu nebo
balkon, sociální zařízení, klimatizaci. Typ A – velikost cca 33 m2 + terasa 10 m2, 1 ložnice se 2 lůžky, denní místnost se 2 přistýlkami
(rozkládací gauč vhodný pro jednu dospělou osobu a jedno dítě do 12 let nebo pro 2 děti do 12 let). Typ B – velikost cca 43 m2 +
5 m2 balkon, 2 ložnice po dvou lůžkách, denní místnost se 2 přistýlkami (rozkládací gauč – stejný jako u typu A). U apartmánů je
parkoviště. Hostům je k dispozici restaurace na pláži s hudebními večery, pizzerie, bar, supermarket, recepce, směnárna. Středisko
má bazén.  Pro děti je zde dětské hřiště. Pláže jsou oblázkové, betonová plata, vzdálené cca 100 m. Ke sportovnímu vyžití slouží
tenisové dvorce, stolní tenis, nabídka vodních sportů a další. Středisko organizuje animaci pro děti i dospělé v termínu 1.4. - 30.9.  

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % 
PRO TERMÍNY POBYTU DO 24.6. A OD 16.9.  A SLEVU 5 % PRO TERMÍNY POBYTU 24.6.-16.9.2017 !!!

APARTMÁNY BELVEDERE  - VRANJICA (SEGET)
Termín                                                     20.5.-3.6.            3.6.-17.6.            24.6.-8.7.              8.7.-2.9.

                                                                   17.6.-24.6.                                       2.9.-16.9.                    

                                                                   16.9.-23.9.         10% (AKC)                                             
1/2+2 APT - TYP A  
(terasa v přízemí, klimatizace)   X                    11250                 10130                 15500                  20000
1/4+2 APT - TYP B  
(balkon, 1.patro, klimatizace)   X                     14500                 13050                 20000                  26000

snídaně - dospělá osoba                                  3750                   3750                   3750                    3750

snídaně - dítě do 12 let                                    2500                   2500                   2500                    2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna ručníků 2x týdně, závěrečný úklid,
klimatizace, WI-FI připojení k internetu, využití bazénu, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - přistýlka (3.+4. lůžko v apt 1/2+2 a 5.+6. lůžko v apt 1/4+2) je rozkládací gauč určený

pro 1 dosp. osobu a dítě do 12 let nebo 2 děti do 12 let 
dětská postýlka na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - EARLY SUMMER - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10%. Slevy se nesčítají.
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

PAVILONY HOTELU JADRAN*** – SEGET DONJI (TROGIR)

Komplex Jadran leží v obci Seget Donji, cca 3 km od historického centra Trogiru a 7 km od letiště Split. Nachází se přímo na pobřeží
a je obklopen borovým hájem. Skládá se z hlavní budovy a pěti pavilonů, které jsou vzdáleny 30-150 m od hlavní budovy - čtyři jsou
třípatrové a jeden dvoupatrový. Naše cestovní kancelář nabízí pouze pokoje v pavilonech. Pokoje jsou dvoulůžkové, některé
s možností přistýlky, a jednolůžkové. Pokoje jsou komfortně, elegantně zařízeny, mají SAT/TV, TEL, klimatizaci, vysoušeč vlasů,
balkon nebo terasu a jsou situovány na mořskou stranu. Hosté mají k dispozici recepci, bezplatné WIFI v lobby baru a na recepci,
restauraci s terasou s překrásným výhledem na moře, lobby bar,  má venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky
u bazénu jsou v ceně. Komplex má vlastní pláž - písek se štěrkem, betonová plata. Možnost vodních sportů v bezprostřední
blízkosti hotelu.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
Sleva za včasný nákup platí pouze pro pobyty na 7 a více nocí.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.4.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!! 
Sleva za včasný nákup platí pouze pro pobyty na 7 a více nocí.

APARTMÁNY MEDENA*** - SEGET DONJI (TROGIR)

Apartmány Medena jsou apartmánové středisko umístěné ve svahu a obklopené subtropickou vegetací, vzdálené cca 4 km od
Trogiru. Leží v blízkosti hotelu Medena. Všechny apartmány jsou nově vkusně vybaveny, mají klimatizaci, vybavený kuchyňský kout,
SAT/TV, sociální zařízení. Aparmány typu A jsou vždy v přízemí s terasou a mají 1 ložnici se 2 lůžky, obývací místnost s přistýlkou.
Apartmány typu B jsou vždy v 1. patře s balkonem, mají 2 ložnice po 2 lůžkách, obývací místnost s přistýlkou. Všechny apartmány
jsou orientovány na mořskou stranu (výhled na moře nelze zaručit). WI-FI v apartmánech zdarma. Klienti mohou parkovat buď
v blízkosti apartmánu nebo na parkovišti před recepcí. Apartmány standard plus jsou vybaveny luxusnějším nábytkem a mají navíc
kávovar, mikrovlnou troubu a jsou prostornější. V areálu je velká restaurace s výhledem na moře a ostrov Čiovo (ta je k dispozici
i klientům, kteří si zakoupili stravování), aperitiv bar, disco klub, taneční terasa, směnárna, stánek s tiskem, supermarket. Na
pobřežní promenádě jsou různé bary, restaurace, rychlé občerstvení, kiosky. Pláže jsou oblázkové a kamenité s pozvolným
vstupem, vzdálené cca 50-150 m (vhodné pro rodiny s dětmi). Komplex zajišťuje animaci pro děti a dospělé (od 15.6. do 15.9.). Pro
děti je zde dětské hřiště. Areál má vlastní hřiště na plážový volejbal, ostatní sportoviště je možno využít u hotelu Medena

NOVINKA

PAVILONY HOTELU JADRAN - SEGET DONJI (TROGIR)
Termín                                                    20.5.-10.6.          10.6.-24.6.          24.6.-15.7.           15.7.-26.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            26.8.-2.9.                    

                                                                  7=6 (AKC)                                                                              
dospělá osoba v 1/2 pokoji MS, 
balkon/terasa                                                  7230                  11000                 12000                  14750

dítě do 8 let - přistýlka se 2 dosp. os.          ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 8-13 let - přistýlka se 2 dosp. os.              2890                   4400                   6000                    7380

dítě do 8 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             4340                   6600                   8400                   10330

dítě 8-13 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5060                   7700                   9600                   11800

dosp.osoba - přistýlka se 2 dosp. os.                5780                   8800                   9600                   11800

dětská postýlka                                                1250                   1250                   1250                    1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 MS B/T,   1/2 MS T příz.,
1/2 DE LUXE MS B/T,  1/1 MS T příz.                                                                                             

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ
NÁROKU NA LŮŽKO
- ZDARMA
parkovné - 3,5
EUR/den - platí se
na místě v recepci
Domácí zvířata nejsou
povolena.
AKC - uvedená cena
je již vypočtena se
slevou 7=6.  Slevy
se sčítají.
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VILLA KAIROS*** - SEGET DONJI (TROGIR)

Nachází se 3 km od historického centra Trogiru. Vila je situována v Segetu Dolním a je vzdálena pouze 30 m od pláže. Vila
měla původně 23 pokojů, z nichž je jich několik zcela nově předělaných na apartmány. Ve vile Kairos tak nově nabízíme
celkem 8 nových čtyřlůžkových apartmánů. Jedná se o apartmány typu 2+2 pro 4 osoby. Apartmán má ložnici s manželským
dvoulůžkem, koupelnu a obývák s kuchyní, kde je rozkládací dvoulůžko (šíře 151 cm.) I přesto si penzion uchovává rodinnou
atmosféru! Všechny pokoje mají balkon s výhledem na moře, klimatizaci, SAT/TV, sociální zařízení. Pokoje v 2. patře mají
možnost přistýlky. Na 1. a 2. patře jsou umístěny společné lednice. Možnost zapůjčení dětské postýlky. Hosté mají k dispozici
vstupní halu s recepcí, restauraci (pro děti jsou zde dětské židličky), terasu s výhledem na moře. Je zde částečná komunikace
v českém jazyce. WIFI zdarma ve společných prostorech. Pláže jsou s drobnými kamínky, vzdálené cca 30 m a v blízkosti se
nachází velká pláž hotelu Medena, na které je k dispozici dostatečný počet parkovacích míst. Do Trogiru je možné využít
pravidelné lodní a autobusové dopravy.

APARTMÁNY MEDENA - SEGET DONJI (TROGIR)
Termín                                               13.5.-27.5.   27.5.-3.6.    3.6.-17.6.    17.6.-8.7.    8.7.-15.7.   15.7.-19.8.

                                                               9.9.-30.9.                       2.9.-9.9.     26.8.-2.9.   19.8.-26.8           

                                                              AKC (7=6)  AKC (7=6)                                                                        

1/2+1 APT - TYP A (standard)                      6590          8080           9500          13000         15500         17750

1/2+1 APT - TYP A (standard plus)              9560         11690         13750         18250         21500         25000

1/4+1 APT - TYP B (standard)                      8710          11900         14000         17750         20750         23750

1/4+1 APT - TYP B (standard plus)             12110        15940         18750         24250         28000         31750

dětská postýlka                                       ZDARMA       1500           1500           1500           1500           1500

příplatek polopenze - dospělá osoba - X      4500          4500           4500           4500           4500           4500

příplatek polopenze - dítě 10-12 let - X       3150           3150           3150           3150           3150           3150

příplatek polopenze - dítě 3-10 let - X         2250          2250           2250           2250           2250           2250

příplatek polopenze - dítě do 3 let - X      ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

domácí zvíře (do 7 kg váhy) - XX                  1750           1750           1750           1750           1750           1750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna ručníků 2x týdně, závěrečný úklid,
klimatizace, parkování, animace od 15.6. do 15.9.2017, WI-FI 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze dokoupit), pobytová
taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - stravování je podáváno ve vlastní restauraci a je formou: snídaně švédský stůl, večeře -
výběr ze 3 menu + předkrmy, moučníky, saláty - bufet
XX - domácí zvíře není povoleno v apartmánech typu standard plus
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.
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HOTEL SVETI KRIŽ -  ARBANIJA - OSTROV ČIOVO (TROGIR)

Hotel Sveti Križ je nově postavený luxusní hotel a je součástí primární památky kostela Sveti Križ na ostrově Čiovo. Hotel je umístěn
v hustém borovém háji v těsné blízkosti moře, přímo před hotelem je krásná oblázková pláž. Hotel má 10 apartmánových pokojů
pro 4 osoby a dalších 40 pokojů pro 2-3 osoby. Všechny pokoje jsou luxusně a moderně zařízené, mají klimatizaci, SAT/TV, sociální
zařízení, minibar, balkon nebo terasu. Hotel má restauraci s mezinárodní i národní kuchyní, koktejlový bar s terasou, velký
konferenční sál, dvě konferenční místnosti a wellness centrum, zubní kliniku a lázně. Ke sportovnímu vyžití slouží fitness, tenisové
kurty, hřiště pro bowling, plážový volejbal, hotel má venkovní i vnitřní bazén s mořskou vodou, perličkovou vanu, saunu, nabízí
fyzikální terapie s prostory pro fangoterapiju, hydroterapie, thalassoterapie, masáže a léčebnou gymnastiku.

NOVINKA

VILLA KAIROS - POKOJE A APARTMÁNY S POLOPENZÍ -
SEGET DONJI (TROGIR)
Termín                                                  6.5.-10.6.     10.6.-17.6.       17.6.-1.7.         1.7.-26.8.       9.9.-16.9.

                                                                16.9.-30.9.                            26.8.-9.9.                                      

dosp. os. v 1/2 pokoji, BM, klimatizace          4850             6250               6750               7120              5870

dítě do 6 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě 6-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.           2420             3120               3370               3560              2930

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp. os.      3880             5000               5400               5700              4700

dospělá osoba v 1/4 APT (1/2+2)                    X                9000               9250               9750                 X

1. dítě do 6 let - 3. lůžko                                  X            ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA              X

2. dítě do 6 let - 4.lůžko                                   X                4500               4620               4870                 X

1. i 2. dítě 6-12 let - 3., 4. lůžko                       X                4500               4500               4500                 X

1. i 2. dosp. osoba - 3., 4. lůžko                       X                7200               7400               7800                 X

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze 3
menu+salát bufet, ručníky, lůžkoviny, závěrečný úklid, wifi - zdarma ve společných prostorech
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
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RIVIERA KAŠTELA
Riviera Kaštela se rozkládá podél severního pobřeží stejnoj-
menného zálivu mezi starobylými městy Split a Trogir. Před
vpádem Turků před 500 lety, se Chorvaté začali stěhovat
na pobřeží, kde vybudovali opevněná sídla - tvrze, kolem
nichž se pozvolna rozrůstala kamenná městečka s osobitým
stavitelským uměním. Tvrze - kaštely se staly trvalou chara-
kteristikou Kaštelů, propojených v dnešní město. Podél
moře rostou kolem oblázkových pláží borovice, vavříny,
palmy a tamaryšky.
Upozorňujeme klienty na blízkost mezinárodního letiště
Split. Toto je vzdáleno od města Trogir cca 2 km, od stře-
diska Resnik 1 km.

TURISTICKÉ STŘEDISKO RESNIK** - OAZA
SUNCA - PAVILONY, BUNGALOVY - ALL IN-
CLUSIVE - KAŠTEL STAFILIČ (KAŠTELA)

Nachází se v západní části Kaštelanské riviéry, asi 8 km
od Trogiru. Komplex je rozsáhlý, příjemný, celý obklopen
zelení. Ubytování zde najdeme v pavilonech a ve zděných
bungalovech. Bungalovy se sociálním zařízením, terasou
a TV jsou typu: rozi studio (1/2+2 - jedna místnost, 24 m2)
a suite (1/4 - dvě dvoulůžkové ložnice, denní místnost
s kuchyňským koutem, 28 m2). Pokoje v pavilonu č.5 jsou
dvoulůžkové (velikost 19 m2) s francouzským lůžkem a mož-
ností jedné přistýlky nebo jednolůžkové (velikost cca 14
m2); mají balkon, sociální zařízení, SAT/TV, telefon (přímá
linka – zpoplatněná). Možnost klimatizace je (na předchozí
vyžádání) za příplatek v pokojích v pavilonech a v bungalo-
vech typu suite. Všechny společné prostory jsou klimatizovány
(recepce, restaurace). Dále hosté mají k dispozici restauraci
á la carte (8:00-22:00), plážový bar (8:00-24:00), terasu,
obchod, parkoviště, WI-FI na recepci a v restaurant baru
zdarma. Nově nejsou vůbec povolena domácí zvířata. Pláže
jsou částečně betonové, částečně oblázkové s hrubým pí-
skem (jemný štěrk) s pozvolným vstupem, vzdálené cca
50 m od střediska. Ve vodě jsou kamínky a písek jemnější.
Lehátka na pláži za poplatek (30 KN/den). Na pláži se na-
chází škola potápění. Ke sportovnímu vyžití slouží 5 teni-
sových dvorců, travnaté fotbalové hřiště, hřiště pro míčové
hry, stolní tenis, pétanque, půjčovna jízdních kol (některé
sporty v rámci služby all inclusive v ceně, jiné za poplatek
– viz ceníková tabulka). Animace pro děti probíhá v termínech
od 18.6. do 31.8.

Autobusová zastávka je vzdálená cca 200 m. Autobus jezdí
směr Trogir nebo směr Split, a to zhruba každých 30 minut.
Ideální pro rodinnou dovolenou s dětmi. Pokoje i všechny
vnitřní prostory jsou nekuřácké. Služby all inclusive začínají
v den nástupu od 14:00 hod. a končí v den odjezdu v
10:00 hod.  - viz. ceníková tabulka.

HOTEL SVETI KRIŽ -  ARBANIJA - 
OSTROV ČIOVO (TROGIR)
Termín                                                    27.5.- 1.7.           1.7.- 2.9.

                                                                   2.9.- 30.9.                  

dosp. osoba v 1/2 pokoji, Standard BP           8250                  9250

dítě do 4 let - přistýlka se 2 dosp. os.           ZDARMA             ZDARMA

dítě 4-11 let - přistýlka se 2 dosp. os.             3250                  3250

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.              5000                  5000

dosp. osoba v 1/1 pokoji, Standard BP           16750                17500
dospělá osoba v 1/2+2 pokoji, 
Apartament, BP X                                             6750                  7810

příplatek večeře (výběr z menu)                       2500                  2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x uby-
tování, 7x snídaně - švédský
stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný
úklid, klimatizace
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: do-
prava, cestovní pojištění, ve-
čeře, nápoje k večeři, poby-
tová taxa - POVINNÝ PŘÍPLA-
TEK (platí se v CK/ u pro-
dejce)
X - 1/2+2  pokoj - Apartament
BP musí být obsazen 4 do-
spělými (plně platícími) oso-
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TURISTICKÉ STŘEDISKO RESNIK (PAVILONY, 
BUNGALOVY) - ALL INCLUSIVE -  KAŠTEL ŠTAFILIČ
Termín                                                6.5.-20.5.  20.5.-10.6.  10.6.-17.6.   17.6.-1.7.     1.7.-8.7.     8.7.-19.8.

                                                              16.9.-30.9.  9.9.-16.9.     2.9.-9.9.     26.8.-2.9.  19.8.-26.8.

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                                                

dosp. os. v 1/2 pokoji BP v pavilonu           5100          5950           8000           9250          10500         11250

dítě do 6  let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dítě 6 -10 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA   ZDARMA       4000           4630           5250           5630

dítě 10 -15 let - přistýlka se 2 dosp. os.      2550          2980           5600           6480           7350           7880

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          4080          4760           6400           7400           8400           9000
dospělá osoba 
v bungalovu 1/2+2 typ studio-rozi               5100          5950           8000           9250          10500         11250
dítě do 6  let - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3.,4.lůžko)                       ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA
dítě 6 -10 let - přistýlka 
se 2 dosp. os.(3.,4.lůžko)                        ZDARMA   ZDARMA       4000           4630           5250           5630
dítě 10 -15 let - přistýlka 
se 2 dosp. os.(3.,4.lůžko)                            2550          2980           5600           6480           7350           7880
dospělá osoba - přistýlka 
se 2 dosp. os.(3.,4.lůžko)                            4080          4760           6400           7400           8400           9000
dospělá osoba v bungalovu 
1/4 (2/2) typ suite                                     5310           6160           8250           9500          10750         11500
dítě do 6  let - přistýlka 
se 2 dosp. os. (3.,4.lůžko)                       ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA
dítě 6 -10 let - přistýlka 
se 2 dosp. os.(3.,4.lůžko)                        ZDARMA   ZDARMA       4130           4750           5380           5750
dítě 10 -15 let - přistýlka 
se 2 dosp. os.(3.,4.lůžko)                            2660          3080           5780           6650           7530           8050
dospělá osoba - přistýlka 
se 2 dosp. os.(3.,4.lůžko)                            4250          4930           6600           7600           8600           9200
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BP, 1/2 BP klimatizace, 1/1 BP, 
BGW 1/2+2 rozi, BGW 1/4 SUITE, BGW 1/4 SUITE klimatizace

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl (snídaně 7:00-9:30, oběd
12:00-14:00, večeře 18:30-20:30), neomezeně točené domácí alkoholické a nealkoholické
nápoje - od 10:00 do 22:00 hod v centrální restauraci: pivo, stolní červené a bílé víno, voda,
nealkoholické nápoje (ovocné šťávy) z automatu, odpolední zmrzlina pro děti (každý den v 16
hodin, kromě soboty); každodenní úklid pokoje, výměna ručníků 2x týdně, závěrečný úklid,
sport: basketbal, fotbal, stolní tenis, petanque;  animace pro děti  od 4 do 12 let (18.6.-
31.8.2017)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), lehátka a slunečníky na pláži, nápoje a jídlo v grill baru a v baru
na pláži, tenisové kurty
trezor na recepci - 10 KN/den
bungalov musí být obsazen minimálně 2 plně platícími osobami 
X - na vyžádání
Domácí zvířata nejsou povolena.
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6.

POKOJ V BGW 1/2+2 TYP STUDIO
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RIVIERA PÍSEČNÝCH
PLÁŽÍ
OMIŠ - DUĆE

PENZION FONTANA / ČAGALJ*** - DUĆE (RIVIERA OMIŠ)

Penzion se nachází ve svahu, 120 m od mořské písečné pláže,
v centrální části Duće.  K dispozici je zde 8 dvoulůžkových
pokojů, 4 třílůžkové a 1 čtyřlůžkový s koupelnou, balkony na
mořskou stranu a klimatizací (za příplatek). Penzion má svoji
restauraci, café bar, malý obchůdek, směnárnu. Nejbližší
obchod je 300 m. V blízkosti je i umělý tenisový kurt, cca 50
m, který se dá použít i jako univerzální plocha na cvičení.
Centrum Omiše je vzdáleno 3 km, chůze pouze po silnici. 
Stejné ceny mají i další penziony Jasna a Balič.

Malebné městečko Omiš, obklopené tamaryšky a borovicovými
háji, leží u ústí řeky Cetine. Má charakter typický pro všechna
středomořská střediska. Nachází se na půli cesty mezi nej-
známějšími turistickými centry střední Dalmácie, mezi Splitem
aMakarskou. Má bouřlivou a zajímavou historii již od antických
časů. Ve středověku zde byl vybudován nikdy nedobytý hrad
známých omišských pirátů, jehož pozůstatky se dají ještě
dnes navštívit nad starým městem. Očekává Vás množství
restaurací, aperitiv barů, kavárniček a různých obchodů.

PENZION FONTANA/ČAGALJ - RIVIERA OMIŠ - DUĆE
Termín                                                   20.5.- 17.6.           17.6.- 1.7.            1.7.- 8.7.              8.7.- 2.9.

                                                                   9.9.- 30.9.            2.9.- 9.9.                                                

dospělá osoba v 1/2 pokoji                             6500                   6750                   7000                    7500

dítě do 4 let bez lůžka                                  ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 4-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.              5200                   5400                   5600                    6000

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               5850                   6080                   6300                    6750

dospělá osoba v 1/1 pokoji                              8450                   8780                   9100                    9750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně rozšířená kontinentální, večeře
výběr ze 2-3 menu, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ – VILA KATUŠIĆ*** - OMIŠ - pro vozíčkáře
Tento přízemní apartmán se nachází přímo v Omiši a je vzdálen
pouze 40 m od písčité pláže. Je zcela bezbariérový (bez schodů
a prahů), vhodný pro hendikepované osoby, šířka dveří a
koupelna je přizpůsobena pro invalidní vozík. Apartmán se
skládá ze 3 ložnic (2/2+1/3), velkého obývacího pokoje, kde je
možnost přistýlek pro další 3 osoby (rozkládací gauče) a oddělené
kuchyně, je vybaven klimatizací (v ceně), SAT/TV. Celková plocha
apartmánu je 180 m2. Před domem se nachází zahrada (130
m2) s posezením a grilem. V blízkosti vchodu do apartmánu je
garáž pro 2 auta. Na blízké písečné pláži je také zařízení pro
spouštění vozíčkářů do moře.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - RIVIERA OMIŠ - DUĆE

Nabízíme apartmány pro 2 - 9 osob v krásných
rekreačních místech Duće a Omiš. V Duće
se nacházejí převážně nad magistrálou, ně-
které v kopcovitém terénu, zato s krásným
výhledem. Všechny jsou max. do 400 m od
pláže. Apartmány mají vybavený kuchyňský
kout s denní místností, ložnici(e), koupelnu,
SAT/TV. Přistýlka je rozkládací gauč v kuchyni
nebo v ložnici. Některé penziony mají v přízemí
vlastní restauraci, jiné pouze pokoje a na
stravu se dochází do nejbližší restaurace.
Na řadě míst jsou pod magistrálou vybudovány
podchody přímo na písečnou pláž. Nabídku
konkrétních apartmánů naleznete na našich
webových stránkách:
Vily Davor, Vlado, Josip, Mihaljevič, Grančič,
Sadiky, Mirna, Liovič, Tomislav, Gašič, Joe a
Darinka.

VILLA KATUŠIĆ - OMIŠ
Termín                                                      20.5. - 10.6.                    10.6.- 1.7.                      1.7.- 26.8.

                                                                       9.9.- 30.9.                      26.8.- 9.9.                              

1/7+3 APT                                                          31250                            34000                           40000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)

VILA MIHALJEVIČ
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RIVIERA OMIŠKA - ROGOZNICA
OMIŠ je charakteristické dalmatské historické město se známým a
příjemným prostředím Dalmácie a Mediteránu. Bouřlivá historie obdarovala
město, ležící na ústí řeky Cetiny do moře, drahocennými kulturními
památkami, které jsou ukryty v římských památnících, pirátských pevnostech
a přírodní kráse kaňonu řeky Cetiny. Pro Omiš je charakteristická písečná
pláž, která je jedinečná v této části Mediteranu. Celé město a oblast je
plná překrásných vil a privátů vhodných pro odpočinek a pobyt.  
LOKVA se rozkládá na svazích omického Dináru. Jedinečné oblázkové
pláže (Žicova Riva, Artina, Plani Rat, Ruskamen) jako i malé a útulné
zátoky zařazují Lokvu na speciální místo na tomto území. Stará vesnice s
farním kostelem nabízí nádherný pohled na dalmatské ostrovy. Ruskamen
je ideální místo pro vodní sporty. 
PISAK je perla omišské riviery. Malé rybářské město umístěné v místě,
kde se spojuje omišský Dinár s pohořím Biokovo. Impresivní okolí ostrých
stěn, které se při sestupu do moře stávají mírnými a krásnými oblázkovými
plážemi, dají kouzlo a krásu tomuto místu, především v zátoce Vruja.
Všechny apartmány „NO NAME“ jsou vzdáleny od 100 do cca 500 m od
moře. Pláže jsou oblázkové v celé oblasti omišské Rogoznice a v místě
Omiš a Duće je pláž písečná. V blízkosti je restaurace, kavárna, obchod.
Všechny apartmány mají ložnici (e), kuchyň s denní místností, sociální
zařízení, balkon nebo terasu. Apartmány typu studia nemají oddělenou
ložnici. Na vyžádání je možný apartmán s klimatizací – poplatek se hradí
na místě majiteli apartmánu. Rovněž apartmán s možností WI-FI připojení
k internetu je na vyžádání a je zdarma.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.5.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 5% !!!

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - RIVIERA OMIŠ - DUĆE
Termín                                              20.5.- 10.6.10.6.- 17.6.  17.6.- 1.7.    1.7.- 8.7.    8.7.- 15.7.   15.7.-19.8.

                                                              9.9.- 30.9.   2.9.- 9.9.    26.8.- 2.9.                    19.8.- 26.8.          

1/2 APT                                                       6500          7500           8250           8750           9250          10500

1/3 APT                                                       7750          8500           9750          10750         11250         12250

1/4 (2/2) APT                                            10750        12250         12500         14000         15000         16250

1/5 (1/2+1/3) APT                                    13500        15000         15750         17000         17750         19750

1/6 (3/2) APT                                            15750        17250         18500         19250         20250        22500

1/7 (3/2+1) APT                                        18500        20500         21750         23000         24500         26750

1/8 (4/2) APT                                            21250        23750         25000         27000         28750         31250

1.dítě do 4 let bez lůžka                          ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA    ZDARMA

snídaně                                                       1250          1250           1250           1250           1250           1250

večeře                                                         2250          2250           2250           2250           2250           2250

APARTMÁNY JSOU VZDÁLENY  DO 400 m OD MOŘE.
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
klimatizace (na vyžádání) 6 EUR/den - platí se na místě v agentuře

APARTMÁNY V SOUKROMÍ OMIŠKA RIVIERA - 
PISAK, MARUŠIĆI, MIMICE, LOKVA ROGOZNICA, ĆELINA, STANIĆI, NEMIRA, OMIŠ-NEMIRA, OMIŠ
Termín                                                     27.5.-17.6.              17.6.-24.6.            24.6.-1.7.                  1.7.-8.7.                  8.7.-15.7.            15.7.-19.8.              19.8.-26.8.               26.8.-2.9.                 2.9.-9.9.                9.9.-23.9.

                                                                                                 7=4 (AKC)         7=5 (AKC)             7=6 (AKC)                                                                            7=6 (AKC)             7=5 (AKC)             7=4 (AKC)                      

1/2 APT - TYP STUDIO                                       7000                      3990                    5580                       6590                       7750                   10000                      7230                       5400                       4280                      7500

1/2+1 APT - TYP STUDIO                                  7500                      4280                    7200                       8500                      10000                  12250                      9140                       5940                       4700                      8250

1/2+2 APT                                                      10000                     5700                    9000                      10630                     12500                  15500                     11260                      7740                       6130                     10750

1/4 (2/2) APT                                                 11000                     6270                   10080                      11900                      14000                  17000                     12540                      8460                       6700                     10000

přistýlka - možná v APT 1/4 (2/2)                     1500                      1500                    1500                        1500                        1500                    1500                       1500                       1500                       1500                      1500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ

PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvíře - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě majiteli apartmánu
AKC - Uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=4, 7=5, 7=6 ! Slevy se nesčítají.

VILA NEDA - ILUSTRAČNÍ FOTO

PLÁŽ OMIŠ MĚSTO
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HOTEL BRZET*** - BRZET (OMIŠ)

Hotel leží v osadě Brzet, která je vzdálená cca 1 km od
centra Omiše. Hotel je nově rekonstruovaný, je pavilónového
typu a leží uprostřed stoletého borovicového lesa
v bezprostřední blízkosti krásné oblázkové pláže. Pokoje
jsou dvoulůžkové (některé s možností přistýlky). Všechny
pokoje jsou situovány na mořskou stranu, mají SAT/TV, TEL,
malou ledničku, balkon, vysoušeč vlasů, klimatizaci. Hostům
je k dispozici centrální klimatizovaná restaurace s terasou
(v sezóně hudební večery). Pláže jsou s pozvolným vstupem
do moře. Hotel má hřiště pro míčové hry (košíková, malý fot-
bal).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.2.2017 SLEVA 15%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 SLEVA 10%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

Je vzdálená 3 km od centra Omiše, 120 m od moře.
V této vile nabízíme apartmány 2+1 typu studio (vše
v jedné místnosti) s balkonem a apartmány 1/2+2
(jedna ložnice se 2 lůžky a další dvě lůžka v denní
místnosti na rozkládacím gauči) s balkonem. Ve všech
apartmánech je SAT/TV a WI-FI připojení k internetu.
Klimatizace je možná za poplatek. Restaurace se na-
chází ve vzdálenosti 250 m.

VILLA IVAN*** - NEMIRA (OMIŠ)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.5.2017 
SLEVA 5%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL BRZET - BRZET (OMIŠ)
Termín                                                     27.5.-3.6.            3.6.-10.6.           10.6.-17.6.             1.7.-2.9.

NEOMEZENÉ NÁPOJE K VEČEŘI            16.9.-30.9.           17.6.-24.6.           24.6.-1.7.                     

                                                                                                                           2.9.-16.9.                    

                                                                  7=5 (AKC)         7=6 (AKC)                                              
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
BM, klimatizace, SAT/TV, lednička                    6840                   8080                   9500                   12250

dítě 2-10 let - přistýlka se 2 dosp. os.              3420                   4040                   4750                    6130
dítě 2-10 let - přistýlka se 2 dosp.os 
(2 děti na jedné přistýlce) X                              3420                   4040                   4750                    6130
dítě 2-10 let řádné lůžko s 1 dosp. os. 
nebo 2 děti - řádná lůžka v 1/2 pokoji             4790                   5650                   6650                    8580

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.            5470                   6460                   7600                    9800
dospělá osoba v 1/1 pokoji - 
BM, klimatizace, SAT/TV, lednička                   10260                 12110                 14250                  18380

příplatek plná penze                                         1750                    1750                   1750                    2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze
3 menu+ salat bufet, u večeře v době od 19:00 do 21:00 hodin točené místní nápoje:
červené a bílé víno, ovocné  šťávy, voda = 10.6.-9.9. samoobslužně, v ostatních termínech
s obsluhou, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné v areálu
střediska
V případě dokoupení plné penze jsou výše uvedené nápoje rovněž v ceně v době od 12:00 do
14:00 hodin.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
X - cena je za jedno dítě vždy se 2 dosp. os. - v pokoji 1/2+1 (obsazenost 2 dosp. os. + 2 děti
do 10 let společně na jedné přistýlce)
WI-FI připojení k internetu pouze na recepci - ZDARMA
domácí zvíře - 7 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - Uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 a 7=5 ! Slevy se nesčítají.
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Zátoka Mala Luka je od centra města Omiše, jehož historie
začíná v době antické, vzdálena tři kilometry. Toto místo je
ideální pro ty, kteří chtějí utéct před městským shonem. Na
dlouhých oblázkových plážích s křišťálově čistým mořem, s útul-
nými romantickými zátokami, každý zde může najít své klidné
místečko. Váš pobyt v apartmánech Mala Luka obohatí i výborná
nabídka místní restaurace, kde můžete ochutnat všechny stře-
domořské speciality. Komplex má 18 kompletně vybavených
čtyřlůžkových apartmánů, které mají 2 oddělené dvoulůžkové
ložnice, z nichž každá má možnost přistýlky. Všechny apartmány
mají sociální zařízení, kompletně vybavený kuchyňský kout,
velikou jídelnu s obývací místností se SAT/TV. Všechny apartmány
mají prostornou terasu s pohledem na moře a stůl se židlemi.

APARTMÁNY 
MALA LUKA** - 
NEMIRA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA 10%  
Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.4.2017 SLEVA 5%  
Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

VILLA IVAN - NEMIRA (OMIŠ)
Termín                                                   27.5.-10.6.          10.6.-17.6.            17.6.-24.6.            24.6.-1.7.             1.7.-8.7.              8.7.-15.7.            15.7.-19.8.          19.8.-26.8.             26.8.-9.9.           9.9.-23.9.           23.9.-7.10.

                                                                                            7=4 (AKC)          7=5 (AKC)         7=5 (AKC)        7=6 (AKC)                                                                   7=6 (AKC)           7=5 (AKC)                                               

1/2+1 STUDIO                                                7500                   4280                    5400                   7200                  8500                   10000                 12250                  9140                     5940                   8250                   6250

1/2+2 APT                                                     10000                  5700                    7200                   9000                 10630                  12500                 15500                 11260                    7740                  10750                  8750

příplatek polopenze dosp. osoba   X                3130                   3130                    3130                    3130                  3130                    3130                   3130                   3130                     3130                   3130                   3130

příplatek polopenze dítě 4-12 let   X               1560                   1560                    1560                   1560                  1560                    1560                   1560                   1560                     1560                   1560                   1560

příplatek polopenze dítě do 4 let   X            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA             ZDARMA           ZDARMA             ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA              ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
X - strava se podává v restauraci vzdálené 250 m, snídaně formou bufetu, večeře servírovaná
- polévka, hlavní chod, salát + dezert
klimatizace za příplatek 5 EUR/den - platí se na místě přímo majiteli apartmánu
domácí zvířata nejsou povolena
AKC - Uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6, 7=5, 7=4 ! Slevy se nesčítají.
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MAKARSKÁ RIVIERA
Ve středu Dalmácie pod největším horským masivem středohoří Biokovem, se nalézá malebné městečko Makarská.
Makarská riviéra se prostírá v délce 70 km od zálivu Brela do Gradacu. Má největší zalesnění z dalmatinského pobřežÍ.
Nádherné členité pobřeží s množstvím krásných pláží, převážně oblázkových, je pravou idylou. Při pohledu od moře je
krásný pohled na masív Biokova, na kterém roste flóra středomořská i vysokohorská kleč. Biokovo je místem vyhledávané
turisty pro zpestření dovolené u moře. Nad Makarskou vévodí nejvyšší vrch sv. Jure - 1762 m nad mořem. Ve Františkánském
klášteře se nalézá největší muzeum mušlí na Balkáně. Ve všech městečkách podél moře je množství hotelů s překrásnými
plážemi, restauracemi, kavárnami, cukrárnami, obchody a diskotékami, či tanečními terasami. 

BRELA
Brela je letovisko ležící na Makarské riviéře 46 km jihovýchodně od Splitu na úpatí Biokova. Brela patří k nejvyhledávanějším turis-
tickým střediskům vDalmácii. Dlouhé oblázkové pláže, křišťálové moře, borový les a olivové háje jsou zárukou příjemné dovolené
zvláště pro rodiny. Toto rybářské město smalými kavárničkami, hospůdkami a bary dýchá přátelskou atmosférou. Turistické objekty
jsou situovány mimo město mezi bujnou zeleň. V tomto  letovisku nabízí naše CK ubytování v krásných přímořských vilách, převážně
nových. Protože leží Brela hluboko pod magistrálou, je ze všech vil většinou pěkný pohled na moře a vzdálenost k moři není vyšší
než 600 m.

BLUESUN HOTEL MARINA*** - BRELA

APARTMÁNY MALA LUKA - MALA LUKA (OMIŠ)
Termín                                                       29.4.-10.6.                      10.6.-1.7.                       1.7.-26.8.

                                                                       16.9.-30.9.                     26.8.-16.9.                             

1/4 (2/2) APT                                                    12500                            16250                            21750

přistýlka - 5. lůžko                                                1500                              1750                              1750

přistýlka - 6. lůžko                                                1500                              1750                              1750

snídaně                                                               1380                              1380                              1380

obědy                                                                   3000                              3000                             3000

večeře                                                                  3000                              3000                             3000

dětská postýlka - na vyžádání                                500                                500                                500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA  (dětská postýlka - na vyžádání)
Strava je formou výběru z menu - je třeba ji objednat předem v CK/u prodejce.
klimatizace - na vyžádání - 7 EUR/den - platí se na místě v recepci
WI-FI připojení k internetu pouze na recepci - ZDARMA
domácí zvířata nejsou povolena
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15% !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

VILA PETRA***- BRELA

Vila Petra se nachází v západní části le-
toviska Brela, v krásné malé zátoce Jaki-
ruša. Vila nabízí ubytování v jednolůžko-
vých, dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky typu Superiror nebo Standard
a pokoji Junior Suite pro 4 osob. Všechny
pokoje jsou komfortně vybavené, zařízené
moderním nábytkem a mají SAT/TV, kou-
pelnu, klimatizaci, balkon, WI-FI. Pokoje
Superior mají balkon směrem k moři,
pokoje Standard směrem do parku. Pokoj
Junior Suite má dvě dvoulůžkové ložnice,
obývací místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, SAT/TV, koupelnu, klima-
tizaci, terasu směrem k moři, WI-FI. V po-
koji je možnost přistýlky pro dítě do 12
let. Vila má vlastní restauraci s terasou,
kde se hosté stravují, kavárnu, parkoviště.
Přírodní oblázkovo-písečná pláž je vzdá-
lena cca 100 m od vily.

Hotel se nachází na slavné pláži Punta rata, které byla udělena první Modrá vlajka v Chorvatsku, jen kousek od známého kamene
Brela, který je symbolem tohoto letoviska. Pokoje jsou dvoulůžkové, s možností přistýlky, s balkonem. Všechny jsou vybaveny
klimatizací, telefonem, SAT/TV, minibarem, bezplatným WI-FI připojením k internetu, trezorem a fénem v koupelně. Dětská
postýlka je možná na vyžádání. Klientům je k dispozici klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, dále internetový koutek, kadeřnický
salón, sauna, solárium, masáže, lékař. Hotel zajišťuje animaci pro děti i dospělé, mini klub pro děti 4-14 let, mini disko (během
hlavní sezóny), fitness, šipky, biliár. V blízkosti se nachází romantická restaurace Punta rata. Venkovní bazén je možné využít
u hotelu Bluesun Maestral.

BLUESUN HOTEL MARINA - BRELA
Termín                                               13.5.-3.6.    3.6.-10.6.    10.6.-1.7.    1.7.-15.7.    15.7.-29.7.  29.7.-12.8.  23.9.-30.9.

                                                                                                      9.9.-23.9.   26.8.-9.9.   12.8.-26.8.                              

                                                                                  SLEVA 15%                                                                                                                      SLEVA 15%
dospělá osoba v 1/2+1 pokoji  - 
SUPERIOR, B                                              10560         14480         17040         21120         22080         23040          8980

dítě do 14 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA
dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. 
os. nebo 2 děti na pokoji - X                       7390          10140         11930         14780         15460         16130          6280

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          3170           4350           5110           6340           6620           6910           2690

dětská postýlka (na vyžádání)                  ZDARMA        2400           2400           2400           2400           2400       ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2+1 Superior B, 1/2+1 Superior BMS, 
1/1 Superior B, 1/1 Superior BMS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid
pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje
nápoje k večeři
Domácí zvířata nejsou povolena.
všechny pokoje mají mini bar, telefon, SAT/TV, klimatizaci, trezor, fén
X - cena je za jedno dítě v samostatném 1/2 pokoji, děti musí být v doprovodou
dospělých osob
Y - cena při obsazení dvoulůžkového pokoje pouze 1 osobou (single use)
SLEVA 15% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 15% ! Slevy se nesčítají.

NOVINKA



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 177

VILA ASTRA & PINIJA *** - BRELA

Vila ASTRA & Pinija se nachází v západní části letoviska Brela,
v krásné malé zátoce Jakiruša. Vila nabízí ubytování v apart-
mánech pro 2-7 osob. Všechny apartmány jsou komfortně vy-
bavené a zařízené moderním nábytkem. Hosté si mohou
přikoupit polopenzi, nebo jen snídaní v restauraci Burin, která
je vzdálena cca 10 m od vily. Parkování je možné v blízkosti
vily. Přírodní oblázkovo-písečná pláž je vzdálena cca 100 m od
vily. 
1/2 APT (typ studio) č. A1, A3 má dvoulůžkový pokoj s vybaveným
kuchyňským koutem, SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, WI-FI,
balkon. 
1/3 APT (typ studio) č. A2 má třílůžkový pokoj s vybaveným ku-
chyňským koutem, SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, WI-FI, balkon. 
1/3 APT (typ studio) č. P1, P3 má třílůžkový pokoj s vybaveným
kuchyňským koutem, SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, WI-FI, nemá
balkon. 
1/4 APT č. A4, P2, P4 má dvoulůžkovou ložnici, obývací místnost
s vybaveným kuchyňským koutem a s dvěma lůžky, SAT/TV,
koupelnu, klimatizaci, WI-FI, balkon.  
1/6 APT č. A5 má dvě dvoulůžkové ložnici, obývací místnost
s vybaveným kuchyňským koutem a s dvěma lůžky, SAT/TV,
koupelnu, klimatizaci, WI-FI, balkon,
1/7 APT č. P5 má dvě dvoulůžkové ložnici, obývací místnost
s vybaveným kuchyňským koutem a s třemi lůžky, SAT/TV, kou-
pelnu, klimatizaci, WI-FI, balkon

VILA PETRA - BRELA
Termín                                                       20.5.- 27.5.                     27.5.- 1.7.                       1.7.- 2.9.

                                                                                                             2.9.- 30.9.                              

dosp. osoba v 1/2 pokoji Superior, BM               10000                            10750                            11500

dítě 4-10 let - přistýlka se 2 dosp. os.                  5000                              5380                              5750

dítě 10-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.                5000                              7530                             8050

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.                  7000                              8600                             9200

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BP                     9500                             10000                            10750

dítě 4-10 let - přistýlka se 2 dosp. os.                  4750                              5000                             5380

dítě 10-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.                4750                              7000                             7530

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.                  6650                              8000                             8600
dospělá osoba v 1/4 (2/2) pokoji 
Junior Suite, BM X                                               10000                            10750                            11250
1.dítě 4-10 let - přistýlka 
(5.lůžko) se 2 dosp. os.                                        5000                              5380                             5630
1.dítě 10-12 let - přistýlka 
(5. lůžko) se 2 dosp. os.                                       5000                              7530                             7880

dosp. osoba v 1/1 pokoji Superior, BM               13750                            15750                            17750

dosp. osoba v 1/1 pokoji Standard, BP               13250                            15000                            17000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze
2 menu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
X - Pokoj Junior Suite musí být obsazen 4 plně platícími osobami
Domácí zvířata nejsou dovolena.

VILA ASTRA & PINIJA, VILA PETRA - BRELA
Termín                                                       20.5.- 27.5.                     27.5.- 1.7.                       1.7.- 2.9.

                                                                                                             2.9.- 30.9.                              

                                                                     SLEVA 10%                                                                      

1/2 APT - typ studio, č. A1, A3                            11250                            15000                           20000

1/2+1 APT- typ studio, č. A2                               13500                            17500                            22500
1/2+1 APT- typ studio, 
bez balkonu č. P1, P3                                         12380                            16250                            21250

1/4 (1/2+2) APT, č. A4, P2, P4                           15750                            22500                           27500
1/4 (2/2+1) APT, Junior Suite, 
BM - Vila Petra                                                    20000                            27500                           32500

1/6 (2/2+2) APT, č. A5                                       22500                            27500                           35000

1/7 (2/2+3) APT, č. P5                                       24750                            30000                           37500

polopenze - dospělá osoba                                  5000                              5000                             5000

polopenze - dítě 4-8 let                                        2500                              2500                             2500

snídaně - dospělá osoba                                      2250                              2250                             2250

snídaně - dítě 4-8 let                                            1130                              1130                              1130

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
SLEVA 10% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10% !
Polopenze: snídaně - švédský stůl, večeře výběr z 2 menu se podává v restauraci Burin ve vile
Petra, vzdálenené cca 10 m

NOVINKA
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BAŠKA VODA
Baška Voda na Makarské riviéře asi 40 km jihovýchodně od Splitu. V okolí se pěstuje vinná réva a ovoce. Středisko je
známé svou širokou pláží s jemnými oblázky. Záliv je lemován bohatou zelení a leží na úpatí horského masivu Biokovo.
Toto příjemné městečko s malým přístavem, četnými kavárnami je turisticky velmi vyhledávané. Podél pláží jsou
borovicové lesy, hotelové kapacity jsou rozmístěny na kraji městečka.

HOTEL HORIZONT**** - BAŠKA VODA

Hotel Horizont se nachází na promenádě
obklopen borovým hájem, 50 m od moře
a hlavní pláže a pouze 200 m od centra
města. Na pěti patrech hotel nabízí celkem
202 moderně zařízených pokojů. Má dva
výtahy. Pokoje jsou dvoulůžkové, některé
s možností přistýlky a jednolůžkové. Všech-
ny pokoje mají klimatizaci, vysoušeč vlasů,
minibar, trezor, SAT/TV, telefon a bezplatný
WI-FI internet. Hosté mají k dispozici re-
cepci, restauraci, aperitiv bar s terasou,
bar u bazénu, restauraci á la carte Ma-
trioška a gril restauraci Borik na pláži (obě
otevřeny cca od června do října), dále
směnárnu, kongresový sál pro 160 osob
a Wellness&Spa centrum, kde se na ploše
téměř 2000 m2 nachází vnitřní bazén se
sladkou vodou, whirpoolem a protiproudem,
hydromasážní bazén, saunový svět, sola-
rium, posilovna, možnost masáží a další.
Hotel má venkovní bazén s whirpoolem
a velkou sluneční terasou. Lehátka a slu-
nečníky u bazénu jsou v ceně. Ke spor-
tovnímu vyžití slouží bohatá nabídka vod-
ních sportů na pláži, tenisový dvorec vedle
hotelu. Hotel pořádá večery s živou hudbou
(červen-září).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ*** - BAŠKA VODA

Apartmány se nacházejí v blízkosti centra města Baška Voda,
ve vzdálenosti max. 500 m od moře. Všechny apartmány mají
ložnici (kromě studií – zde vše v jedné místnosti), obývací
místnost s gaučem, kuchyňským koutem, koupelnu, balkon
nebo terasu, SAT/TV a zajištěné parkování.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - BAŠKA VODA
Termín                                                      6.5.-3.6.             3.6.-24.6.            24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-7.10.            2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

1/2 Studio                                                       5750                   7500                   8750                   10500

1/2+1 Studio                                                   7250                   9250                  11000                  12500

1/2 APT                                                            7250                   9000                  10500                  12000

1/3 (1/2+1) APT                                              9000                  11250                 12500                  14250

1/4 (1/2+2) APT                                             11000                 13000                 14500                  16250

1/4 (2/2) APT                                                 11500                 14000                 16000                  19000

1/5 (2/2+1) APT                                            13500                 15750                 18000                  20500

1/6 (2/3) APT                                                 16000                 19000                 22000                  25000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
WI-FI v apartmánu na vyžádání - ZDARMA
klimatizace na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
domácí zvíře na vyžádání - 10 EUR/den - platí se na místě v agentuře
Počet osob v apartmánu nesmí překročit uvedený možný počet lůžek.

HOTEL HORIZONT - BAŠKA VODA
Termín                                                    20.5.-10.6.          10.6.-24.6.          24.6.-15.7.           15.7.-26.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            26.8.-2.9.                    

                                                                  7=6 (AKC)                                                                              

dosp. osoba v 1/2 pokoji - Superior, B             9990                  13500                 16250                  19250

dítě do 8 let - přistýlka se 2 dosp. os.          ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 8-13 let - přistýlka se 2 dosp. os.              4000                   6750                   8130                    9630

dítě do 8 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5990                   9450                  11380                  13480

dítě 8-13 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            6990                  10800                 13000                  15400

dosp.osoba - přistýlka se 2 dosp. os.                7990                  10800                 13000                  15400

dětská postýlka                                                1250                   1250                   1250                    1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Superior BM, 1/2 Superior B,
1/2 Standard BM, 1/2 Standard B, 1/2 economy bez balk., 1/1 B

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, vstup do bazénu a fitness, WI-FI na pokojích
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA

parkovné - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6.  Slevy se nesčítají.

ILUSTRAČNÍ FOTO



w w w. c h o r v a t s k o e x c l u s i v e . c z180

HOTEL A DEPANDANCE ALEM** - BAŠKO POLJE

BAŠKO POLJE

Komplex hotelu, depandancí a bungalovů Alem se nachází v malém středisku v piniovém lesíku pod horským masivem Biokovo.
Středisko je spojeno pobřežní promenádou s městem Baška Voda, která je dlouhá asi 2 km. Komplex je tvořen hlavní budovou
a samostatnými jednopatrovými pavilony, které jsou rozmístěny v lesoparku ve vzdálenosti asi 50 m od hlavní budovy. Hotel
nemá výtah. Nabízíme pokoje dvoulůžkové s možností přistýlky (přistýlka je 3. řádné lůžko), balkonem na mořskou stranu,
s možností pobytu dalšího dítěte bez lůžka - má polopenzi. Jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání. Všechny pokoje jsou jednoduše
vybaveny se starším nábytkem. Trezor k dispozici na recepci za poplatek. Hostům je k dispozici restaurace, restaurace á la carte,
kavárna, terasa, TV místnost, obchod se suvenýry, samoobsluha. Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do moře, vzdálené
asi 50 m. Ke sportovnímu vyžití slouží hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, stolní tenis a další. Komplex nabízí vynikající
podmínky pro koupání a zábavu.

HOTEL A DEPANDANCE ALEM 
S POLOPENZÍ/ALL INCLUSIVE - BAŠKO POLJE
Termín                                                 27.5.-10.6.    10.6.-17.6.       17.6.-1.7.         1.7.-15.7.      15.7.-19.8.

                                                                 9.9.-30.9.                             26.8.-9.9.       19.8.-26.8.              

dospělá osoba v 1/2+1 pokoji - BMS            4350             5960               6150               6500              7100
první dítě 2-12 let (3. lůžko) 
se 2 dosp. os.                                            ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
druhé dítě 2-12 let - bez lůžka 
se 2 dosp. os. a dítětem                                2170             2950               3070               3250              3550

dosp. osoba (3. lůžko) se 2 dosp. os.            3480             4720               4920               5200              5680

dosp. osoba v 1/1 pokoji - Balkon  Y             8500            11600             11900             12200            12500

příplatek all inclusive - dosp. osoba  XX             X                2500               2500               2500              2500

příplatek all inclusive - 1. dítě 

do 12 let (3. lůžko) se 2 dosp.os.  XX                X            ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
příplatek all inclusive - 2. dítě do 12 
let bez lůžka se 2 dosp. os. a dítětem XX             X                1250               1250               1250              1250

V CENĚ POLOPENZE JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl (u večeří domácí
točené nápoje: 0,2 l /osoba: pivo nebo víno nebo šťáva nebo minerální voda), úklid pokoje,
závěrečný úklid, parkovné, povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 3 EUR/osoba
V CENĚ POLOPENZE NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
V CENĚ ALL INCLUSIVE JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl (10:00-21:00
hod. neomezeně místní točené nápoje: pivo, bílé a červené víno, 3 druhy nealkoholických
nápojů a to s konzumací v centrální restauraci !), úklid pokoje, výměna ručníků 1x týdně,
závěrečný úklid, parkovné, povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 3 EUR/osoba 
V CENĚ ALL INCLUSIVE NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa -
POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA
Y - cena při obsazení 1/2 pokoje pouze jednou osobu (single use) - na vyžádání
XX - all inclusive varianta jde zakoupit nejpozději 14 dní před odjezdem
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BUNGALOVY***- V KEMPU BAŠKO POLJE -
BAŠKO POLJE 

Kemp Baško Polje, který je umístěn ve svahu nad mořem, ve
stínu borovic, je vzdálený asi 2 km od města Baška Voda. Nad
kempem se vypíná pohoří Biokovo. Bungalovy jsou pro 2-3
osoby nebo pro 4-5 osob. Bungalovy pro 4 osoby mají 2 ložnice
(jedna ložnice má manželskou postel, druhá ložnice má patrovou
postel). Všechny bungalovy mají obývací místnost s kuchyňským
koutem, sociální zařízení, klimatizaci, SAT/TV, malou terasu.
Pláže jsou krásné, oblázkové s pozvolným vstupem do moře
a krásným výhledem na pohoří Biokovo, vzdálené asi 300 m.
V kempu je samoobsluha, stánek s ovocem a zeleninou,
fastfood, coctail bar,  poblíž nová restaurace á la carte „Club
Plaža“. Dále mají hosté k dispozici víceúčelové hřiště pro míčové
hry, stolní tenis, půjčovnu sportovních potřeb a jízdních kol.
Nabídka vodních sportů na pláži. Noční bary a diskotéka jsou
na pláži, velmi rušný noční život je v blízkém městě Baška Voda.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.2.2017 POSKYTUJEME 
Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 30% PRO TERMÍNY POBYTU 

do 3.6. a od 16.9. 2017
A SLEVU 20% PRO TERMÍNY POBYTU 3.6.-17.6. A 2.9.-16.9.2017 

BUNGALOVY V KEMPU BAŠKO POLJE - BAŠKO POLJE
Termín                                                     13.5.-3.6.            3.6.-17.6.            17.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

                                                                  7=6 (AKC)         7=6 (AKC)                                                

1/2 BGW, klimatizace, SAT/TV                          5240                   6990                  10790                  13110

1/4 BGW (2/2), klimatizace, SAT/TV                6340                  11800                 16450                  20560

přistýlka                                                            1410                    1410                   1410                    1410
příplatek polopenze -  
švédský stůl (v hotelu Alem)                              3860                   3860                   3860                    3860

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého bungalovu s kompletním vybavením, ložní prádlo
a ručníky s výměnou u pobytu delšího než týden, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu,
parkování 1 auta v blízkosti, připojení k internetu na recepci kempu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze připlatit), pobytová taxa
– POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), jednorázový přihlašovací poplatek - 1,50
EUR/osoba - platí se na místě v recepci, 
pojišťovací poplatek 0,35 EUR/osoba/týden - platí se na místě v recepci
domácí zvíře - na předchozí vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevu 7=6. Slevy se nesčítají.
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MAKARSKA
Ve středu Dalmácie pod největším horským masivem středohoří Biokovem, se nalézá malebné městečko Makarská. Stará čtvrť
městečka leží při pobřeží, novější části se šplhají daleko, až pod masiv Biokova. Makarska je vděčna za své jméno římské osadě
Muccurum, která existovala ve vesnici Makar 2 km od Makarske. Je dnes nejznámnějším turistickým centrem Makarské riviéry
vzhledem ke svým přírodním krásám. Nad Makarskou vévodí nejvyšší vrch sv. Jure - 1762 m nad mořem. Ve Františkánském
klášteře se nalézá největší muzeum mušlí na Balkáně. Ve všech městečkách podél moře je množství hotelů s překrásnými
plážemi, restauracemi, kavárnami, cukrárnami, obchody a diskotékami, či tanečními terasami. 

HOTEL BIOKOVKA*** - MAKARSKA

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!
Nachází se v borovicovém lese přímo na moři, cca 15 minut pěší chůze od centra města. Hotel je pro svou bohatou nabídku
různých programů, zčásti využíván jako zdravotnické a rehabilitační zařízení. Je vhodný pro lázeňské a sportovní pobyty. V
současnosti je z poloviny renovován - kompletně nové pokoje včetně sociálního zařízení. Společné prostory jsou klimatizované.
Nově mají klimatizace také všechny pokoje včetně nerenovovaných. Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje s balkonem, SAT/TV, TEL.
Pouze pokoje s balkonem a pohledem na moře mají možnost přistýlky. Je zde i 9 speciálních pokojů pro vozíčkáře, které jsou
pouze dvoulůžkové, v nové části, s balkonem a klimatizací. Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar, kavárna s terasou,
společenská místnost, kadeřnický a pedikérský salón, na pláži snack bar, taneční večery. Hotel má 2 vnitřní bazény s vyhřívanou
mořskou vodou, terapeutický bazén s teplotou vody do 35° C, moderní fitness, hodiny aerobiku, 2 sauny, zdravotnické služby

(různé druhy ma-
sáží, elektrotera-
pie, léčba chro-
nických respirač-
ních onemocnění
a další. Pláže jsou
oblázkové, vzdá-
lené cca 30 m od
hotelu. V blízkosti
hotelu je tenisové
centrum, mini-
golf, nabídka vod-
ních sportů. Ve
městě je sportov-
ně-rekreační cen-
trum, kde jsou
různá hřiště pro
míčové hry. V ho-
telovém parku je
dětské hřiště.
Lázně „Biokovka“
ve svém plážo-
vém objektu s ta-
vernou, diskoté-
kou a zahradní re-
staurací pořádají

prvotřídní zábavy. Tento prostor je také vhodný pro pořádání různých sjezdů a seminářů. Vegetariánskou či dietní stravu je možno
zabezpečit i pro jednotlivé skupiny. Nabídka švédského stolu je v tomto hotelu jedna z největších v této oblasti Dalmácie.

HOTEL BIOKOVKA

HOTEL BONACA
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HOTEL BONACA*** - MAKARSKA

Hotel se nachází v klidné části města Makarska, cca 100 m od
pláže, od centra města cca 15 min. pěší chůze. Hotel má
4 patra, recepci, café bar a restauraci s venkovní terasou. Ve
2. a 3. patře je 15 pokojů, z toho 8 pokojů je na jižní stranu
(všechny 1/3) a z nich má 5 pokojů balkon, ostatní tři mají fran-
couzské okno. Na severní straně se nachází 6 pokojů z toho
jeden 1/3 a pět 1/2 (oddělená lůžka). Na této straně nemá
žádný pokoj balkon, pouze velké okno. Na 4. patře se nachází
11 pokojů a z toho je 8 pokojů na jižní stranu (1/3). Na severní
straně se nachází 3 pokoje. Žádný pokoj ve 4. patře nemá
balkony, pouze velké okno. Balkon nemůžeme zaručit. Všechny
pokoje mají klimatizaci, SAT/TV, lednice je možná na vyžádání.
V celém hotelu je bezplatně dostupný Wi-Fi internet. Bohatá na-
bídka vodních sportů na pláži, půjčovna jízdních kol a další.

HOTEL BIOKOVKA - MAKARSKA
Termín                                                     27.5.-3.6.             3.6.-17.6.            17.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   23.9.-30.9.          16.9.-23.9.          19.8.-16.9.                   

                                                                  7=6 (AKC)                                                                         

dosp. os. v 1/2 pokoji - BMS, klimat.                7740                    9100                  12000                  14500
první dítě do 7 let - 
přistýlka se 2 dosp. os.  XX                           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě 2-7 let - 
bez lůžka se 2 dosp. os.  XX                              3870                   4550                   6000                    7250

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.  Y             5410                   6370                   8400                   10150

dítě 7-14 let  - přistýlka se 2 dosp. os.              3870                   4550                   6000                    7250

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            6190                   7280                   9600                   11600

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               6190                   7280                   9600                   11600

dosp. os. v 1/1 pokoji - BMS, klimat.              10360                 11730                 15500                  18500
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
BMS, klimatizace (nerenovované)                     6910                   8130                  10630                  12750
první dítě do 7 let - 
přistýlka se 2 dosp. os.  XX                           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě 2-7 let - 
bez lůžka se 2 dosp. os.  XX                              3450                   4060                   5310                    6380
dítě do 7 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os.  Y                                                 4830                   5690                   7440                    8930

dítě 7-14 let  - přistýlka se 2 dosp. os.              3450                   4060                   5310                    6380

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             5530                   6500                   8500                   10200

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               5530                   6500                   8500                   10200

příplatek plná penze (výběr z menu)                 1880                   1880                   1880                    1880

dětská postýlka                                                1750                    1750                   1750                    1750

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: všechny pokoje klimatizace, renovované/nereno-

vované, 1/2 BMS, 1/1 BMS, 1/2 B, 1/1 B

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkování, WI-FI v prostoru recepce i na pokojích
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
XX - jsou-li na pokoji se 2 dospělými osobami 2 děti do 7 let: první dítě je na přistýlce
ZDARMA a druhé dítě má 50% slevu bez nároku na lůžko 
Y - nebo 2 děti do 7 let v samostatném dvoulůžkovém pokoji (každé na řádném lůžku),
uvedenou cenu platí každé dítě, možné pouze v doprovodu dospělých osob
X - u pokojů s pohledem na pohoří nelze přistýlka
Lednice - na vyžádání - 30 KN/den - platí se na místě v recepci
Domácí zvířata nejsou povolena.
AKC - Uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6. Slevy se nesčítají !!

HOTEL BONACA - MAKARSKA
Termín                                               20.5.-3.6.    3.6.-17.6.    17.6.-24.6.   24.6.-1.7.      1.7.-8.7.     8.7.-19.8.    2.9.-9.9.
NEOMEZENĚ NEALKOHOLICKÉ 
NÁPOJE K VEČEŘI                              16.9.-30.9.   9.9.-16.9.                       26.8.-2.9.   19.8.-26.8.                             
dospělá osoba v 1/2 nebo 1/3 pokoji -
MS (jižní strana)                                        6000           7130           8750           9130          10130         11130         7380

dítě do 12 let - se 2 dospělými 
osobami na pokoji                                      3000           3560           4380          4560           5060           5560          3690
1-2 děti do 12 let s 1 dospělou 
osobou na pokoji  X                                    4200           4990           6130           6390           7090           7790          5160
dospělá osoba v 1/1 pokoji - 
MS (jižní strana)                                         7800           9260          11380         11860         13160         14460         9590
dospělá osoba v 1/2 nebo 1/3 pokoji - 
Park (severní strana)                                   5630           6750           8380          8750           9750          10750         7000
dítě do 12 let - se 2 dospělými 
osobami na pokoji                                       2810           3380           4190           4380           4880           5380          3500
1-2 děti do 12 let s 1 dospělou 
osobou na pokoji  X                                     3940           4730           5860           6130           6830           7530          4900
dospělá osoba v 1/1 pokoji - 
Park (severní strana)                                   7310           8780          10890        11380         12680         13980         9100

plná penze                                                  1330           1330           1330          1330           1330           1330          1330

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře
výběr ze 3 menu (polévka + salát = bufet), u večeří neomezeně nealkoholické
nápoje z automatu (voda,ovocná šťáva), u večeří dále aperitiv - jedna sklenice na
osobu, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné, v celém
hotelu bezplatný přístup WIFI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA (STRAVUJE SE S RODIČI)
X - cena je za jedno dítě; v termínu od 9.9.2017 dále je jedno dítě zdarma a druhé
má slevu 30 %
Hotel nedisponuje dětskými postýlkami. 
domácí zvířata - nejsou povolena
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Vila se nachází v klidné části města Makarska, vedle hotelu Bonaca, cca 100m od pláže, cca 15 min. pěší chůze od centra
města. Vila má dvě patra s devíti apartmány. Apartmány mají SAT/TV, vybavený kuchyňský kout, koupelnu, klimatizaci, WI-FI.
Studia mají jednu místnost, 1/2+2 apartmány mají dvoulůžkovou ložnici a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby. Ve
vyvýšeném přízemí je: 1/2+1 STD bez balkonu do parku, 1/3(+1) STD s uzavřenou lodžií na mořskou stranu, 1/2+2 APT
s terasou na mořskou stranu. V 1. a 2.patře je 1/2+1 STD s balkonem do parku a 1/2+2 APT s terasou na mořskou stranu.
Parkování pro hosty je v uzavřeném dvoře vily. V blízkosti vily jsou různé sportovní možnosti, atrakce pro děti, restaurace.

Hotel Palma se nachází v blízkosti pobřežní promenády a centra města Makarska, které nabízí mnoho restaurací, cukráren,
obchůdků, večerní zábavy, sportovního vyžití a poznávacích výletů. Hotel je plně klimatizován. Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky mají SAT/TV, ledničku, koupelnu, klimatizaci, balkon, WI-FI. Hosté mají k dispozici recepci, restauraci, aperitiv bar,
venkovní terasu parkoviště (zdarma). Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 100 m od hotelu. Lehátka
a slunečníky jsou k dispozici za poplatek. Na pláži je bohatá nabídka místních vodních sportů.    

VILA DALMACIJA*** - MAKARSKA

HOTEL  PALMA*** - MAKARSKA

Apartmány se nacházejí v blízkosti centra. Apartmány a pokoje jsou vzdáleny max. 500m od moře a restaurací. Všechny apartmány
mají ložnici (e), obývací místnost s gaučem, kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon nebo terasu. Apartmány jsou typu
standard nebo typu comfort, které mají navíc klimatizaci a TV. Pokoje jsou dvoulůžkové se sociálním zařízením.

APARTMÁNY***/***+ A POKOJE*** V SOUKROMÍ - MAKARSKA

HOTEL  PALMA*** - MAKARSKA
Termín                                                   10.6.- 17.6.           17.6.- 1.7.            1.7.- 8.7.             8.7.- 12.8.

                                                                   26.8.- 9.9.          19.8.- 26.8.         12.8.- 19.8.                   

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BP                        8250                  10000                 11250                  13000

1.dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.             4130                   5000                   5630                    6500
2.dítě do 12 let - bez lůžka 
se 2 dosp.os.a dítětem                                    4130                   5000                   5630                    6500

dospělá osoba - přistýlka s 2 dosp. os             6600                   8000                   9000                   10400

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze
3 menu, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, klimatizace, závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
dětská postýlka (na vyžádání) ZDARMA 
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU ZDARMA

VILA DALMACIJA - MAKARSKA
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 24.6.      24.6.- 1.7.       1.7.- 19.8.     26.8.- 2.9..

                                                                9.9.- 30.9.      2.9.- 9.9.       19.8.- 26.8.                                    

1/2+1 STD, P                                               6250             8750              12500             15750            10000

1/3(+1) STD, LMS                                         7500            10000             13000             16750            11250

1/2+1 STD, BP                                              8750            11250             16250             18750            12500

1/2+2 APT, TMS                                           10000           12500             20000             23750            13750

dítě 3-7 let bez lůžka (5.os.) v 1/2+2 APT         1250             1250               1250               1250              1250

os. od 7 let (4.osoba) v 1/3(+1) STD            1750             1750               1750               1750              1750

snídaně                                                         1250             1250               1250               1250              1250

večeře                                                           2500             2500               2500               2500              2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, závěrečný úklid, WI-FI,
parkování v uzavřeném dvoře vily
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
X - strava se podává v blízké restauraci nebo hotelu
Domácí zvířata nejsou povolena.
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA  NA LŮŽKO - ZDARMA

NOVINKA
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TUČEPI
Na procházce po promenádní cestě mezi Makarskou (2 km)
a Podgorou (4 km) naleznete malebnou obec Tučepi. Při pohledu
na mohutné pohoří Biokovo, zeleň borových hájů, zátoku s nád-
hernou pláží z písku a oblázků (tzv. žalo, táhne se až do Podgory),
se nelze divit, že si letovisko Tučepi vysloužilo přezdívku „malý tu-
ristický ráj“. Nelze opomenout ani jeho čtyři tisíce let dlouhou his-
torii počínající antickým obdobím. Jsou zde dobré podmínky pro
provozování vodních sportů, cyklistiku, pěší výlety do pohoří Bio-
kovo . Od 10. července do 30. srpna. doporučujeme návštěvu fes-
tivalu Tučepské letní večery (Tučepske ljetne večeri).

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - MAKARSKA
Termín                                                  29.4.-3.6.      3.6.-17.6.        17.6.-1.7.         1.7.-15.7.      15.7.-19.8.

                                                                17.9.-7.10.     10.9.-17.9.       3.9.-10.9.        19.8.-3.9.               

APT STANDARD                                                                                                                                            

1/2 Studio                                                    7500             9500              10000             10750            12500

1/2 APT                                                         8000             9750              10750             12000            13750

1/3 (1/2+1) APT                                          10750           12000             13250             14500            16250

1/4 (2/2) APT                                              13250           15000             16250             18750            21250

1/5 (2/2+1) APT                                         14500           16500             18750             21250            23750

1/6 (3/2) APT                                              17500           20000             22500             26250            28750

1/7 (3/2+1) APT                                          20000           23750             26250             28750            31250

APT COMFORT- KLIMATIZACE, TV                                                                                                                  

1/2 APT                                                        10000           11250             12500             13750            16250

1/4 (2/2) APT                                              15000           17500             20000             22500            25000

1/6 (3/2) APT                                             18750           21250             23750             27500            30000

přistýlka (pouze u APT Comfort)                     3250             3500               3750               4250              4500

polopenze   X                                                3500             3500               3500               3750              3750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - snídaně a večeře jsou podávány v restauracích Grma, Inn, Dany nebo v hotelu Biokovka,
Rivijera nebo Palma
WI-FI připojení v apt - pouze na vyžádání - ZDARMA
domácí zvíře na vyžádání - 10 EUR/den - platí se na místě v agentuře
Apartmány jsou umístěny v moderně zařízených vilách do 500 m od moře i od restaurace.
Počet osob v apartmánu nesmí překročit uvedený možný počet lůžek.

POKOJE V SOUKROMÍ S POLOPENZÍ - MAKARSKA 
Termín                                                  29.4.-3.6.      3.6.-17.6.        17.6.-1.7.         1.7.-15.7.      15.7.-19.8.

                                                                17.9.-7.10.     10.9.-17.9.       3.9.-10.9.        19.8.-3.9.               

dosp. osoba v 1/2 pokoji s polopenzí            6750             7000               7250               8000              8250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - strava se podává v restauraci Grma, Inn,
Dany nebo v htl. Biokovka, Rivijera a Palma, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
Pokoje se nacházejí ve vzdálenosti max. 500 m od moře a restaurace
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BLUESUN HOTEL ALGA**** - TUČEPI

Hotel Alga se nachází v Tučepi, v jedné z nejlepších destinací Makarské riviéry. Je vzdálen pouze několik kroků od nejlepší
tučepské pláže. Hotel Alga má celkem 330 ubytovacích jednotek. Pokoje jsou dvoulůžkové typu Standard a pokoje Superior, které
mají možnost až dvou přistýlek. Všechny jsou vybaveny koupelnou s vysoušečem vlasů, klimatizací, telefonem, LCD kabelovou
televizí, minibarem, trezorem, mají balkon a bezplatné WI-FI připojení k internetu. Hostům je k dispozici hotelová restaurace, kde
se podává polopenze formou bufetu, restaurace a la carte "Kaštelet" nacházejíc se u pláže, dále aperitiv bar, letní terasa, pizzerie
"Mimosa", bar u bazénu "Camelia", plážový bar "Iris" a cukrárna "Viola". Ke sportovnímu vyžití lze využít nedaleké sportovní
centrum Slatina, které nabízí množství sportovních  možností pro děti i dospělé: fitness, tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na
fotbal, malou kopanou, košíkovou, házenou, petanque a plážový volejbal. U hotelu je venkovní bazén a jacuzzi s mořskou vodou.
Pro děti je zde venkovní dětské hřiště, mini klub a mini disco. Hotel dále nabízí za poplatek kadeřnický a kosmetický salón,
masáže, saunu, internetový koutek. Pro konání kongresů a schůzí jsou zde dva vybavené zasedací sály, jeden až pro 70 osob,
druhý až pro 300 osob.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15% !!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

BLUESUN HOTEL ALGA - TUČEPI
Termín                                                13.5.-3.6.   3.6.-10.6.    10.6.-1.7.    1.7.-15.7.   15.7.-29.7.  29.7.-12.8.

                                                              23.9.-30.9.  9.9.-23.9.                      26.8.-9.9.  12.8.-26.8.          

                                                                                 SLEVA 15%                                                                                      

dosp. os. v 1/2 pokoji - STANDARD, B        10320        12240         14400         17760         19680        20880

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        7220          8570          10080         12430         13780         14620
dospělá osoba v 1/2+1+1 pokoji - 
SUPERIOR, B                                               11280        15300         18000         22800         25920         27840
dítě do 14 let - přistýlka 
(3. i 4. lůžko) se 2 dosp. os.  X                ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA
dospělá osoba - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp. os.                               3380          4590           5400           6840           7780           8350

příplatek plná penze                                    1680          1680           1680           1680           1680           1680

dětská postýlka (na vyžádání)                   ZDARMA        2400           2400           2400           2400           2400
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Standard B, 
1/2 Standard BMS, 1/2+1+1 Superior B, 1/2+1+1 Superior BMS,1/1Standard B, 1/1Standard BMS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - cena je za jedno dítě
Domácí zvířata nejsou povolena.
všechny pokoje mají mini bar, telefon, kabelovou televizi, klimatizaci, trezor, fén
Y - cena při obsazení dvoulůžkového pokoje pouze 1 osobou (single use)
SLEVA 15% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 15% ! Slevy se nesčítají.
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VILA DELIČ*** – TUČEPI

VILA GRUBIŠIČ*** - TUČEPI

Vila Delič se nachází v západní části letoviska Tučepi mezi
hotely Alga a Afrodita, 50 m od oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře a 350 m od centra. Možnost parkování u vily.
Vila nabízí ubytování v apartmánech pro 2 - 6 osob v přízemí
a v 1- 2.patře.
Přízemí: Čtyřlůžkový apartmán (1/4 APT) má dvoulůžkovou
ložnici s možností přistýlky, obývací pokoj s vybaveným kuchyň-
ským koutem a s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, SAT/TV,
koupelnu, balkon, WI-FI, nemá klimatizaci. Pětilůžkový apartmán
(1/5 APT, zahrada) je dvoupodlažní a má dvoulůžkovou a jed-
nolůžkovou ložnici, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským
koutem a s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, SAT/TV, 2 koupelny,
klimatizaci, balkon, vchod do zahrady, WI-FI. 1.patro: Dvoulůžkové
studio (1/2 STD) má dvoulůžkový pokoj s vybaveným kuchyňským
koutem, SAT/TV, koupelnu, balkon, WI-FI, nemá klimatizaci.
2.patro: Třílůžkový apartmán (1/3+1 APT) má dvoulůžkovou
ložnici, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a s roz-
kládacím gaučem až  pro 2 osoby, SAT/TV, koupelnu, balkon,
klimatizaci, WI-FI. Čtyřlůžkový apartmán (1/4 APT) má dvě
dvoulůžkové ložnice, obývací místnost s vybaveným kuchyňským
koutem a možností přistýlky, SAT/TV, 2 koupelny, klimatizaci,
balkon. Pětilůžkový apartmán (1/5 APT, západ, východ) je me-
zonetový a má dvoulůžkovou a třílůžkovou ložnici, obývací pokoj
s vybaveným kuchyňským koutem a s možností přistýlky, SAT/TV,
2 koupelny, klimatizaci, balkon, WI-FI.

Vila Grubišič se nachází na tichém místě v západní části letoviska Tučepi, 150 m od oblázkové pláže s pozvolným vstupem do
moře a 500 m od centra města. Možnost parkování u vily. Nedaleko od vily je fotbalové hřiště, tenisové kurty, možnost zábavy se
živou hudbou.  Vila nabízí ubytování v apartmánech pro 2 - 5 osob v přízemí a 1.- 3.patře. Přízemí: dvoulůžkové studio (1/2 STD)
má dvoulůžkový pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, terasu před vchodem, WI-FI. 1.- 3.patro:
čtyřlůžkový apartmán (1/4 APT) má dvoulůžkovou ložnici, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, balkon, WI-FI.  Apartmány jsou orientovány na mořskou stranu s čelním nebo
s bočním výhledem - viz ceník

VILA DELIČ - TUČEPI 
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 17.6.     17.6.- 24.6.       24.6.- 1.7.      1.7.- 19.8.

                                                               16.9.- 30.9.    2.9.- 16.9.       26.8.- 2.9.      19.8.- 26.8.             

1/3+1 APT (č.22), klimatizace                      9500            12500             18750             21500            22500

1/4 APT, přízemí                                           10000           13750             19500             21500            23750

1/4 APT (č.21), klimatizace                          13000           17000             20500             24500            27500

1/5 APT, západ (č.23), klimatizace               13750           18250             22000             25500            28500

1/5 APT, východ (č.24), klimatizace              13750           18750             23000             26500            29500

1/5 APT, zahrada, klimatizace                      11250           15000             20000             23000            24250

1/2 STD, 1.patro (č.11,12)                            6500             7500              10000             13250            14500

přistýlka X                                                     1250             1500               1750               2000              2250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování ,ručníky, pobytová taxa -
POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), domácí zvíře 6 EUR/den (na vyžádání) -

platí se na místě v agentuře
X přistýlka je možná v 1/4 APT - č.21, přízemí,  1/5 APT - západ, východ.
Možnost přikoupit stravování (večeře, polopenze) v restauracích: Marina- centrum, Tenis-
západ, Mimoza u hotelu Alga, hotel Alga/Afrodita - ceny na vyžádání v CK

VILA GRUBIŠIČ - TUČEPI
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 24.6.      24.6.- 1.7.         1.7.- 8.7.       8.7.- 19.8.

                                                               16.9.- 30.9.    2.9.- 16.9.       26.8.- 2.9.      19.8.- 26.8.             

1/2 STD - přízemí                                          6500             7250               9000              11250            12500

1/4 (1/2+2) APT, boční pohled                    9500            12500             18750             20500            22500

1/4 (1/2+2) APT, čelní pohled                      9500            12500             18750             21000            23500

přistýlka                                                        1250             1500               1750               2000              2250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky, pobytová taxa -
POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), domácí zvíře (na vyžádání) 6 EUR /den -
platí se na místě v agentuře
Možnost přikoupit stravování (večeře, polopenze) v restauracích: Marina- centrum, Tenis-
západ, Mimoza u hotelu Alga, hotel Alga/Afrodita - ceny na vyžádání v CK
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Podgora je přímořské letovisko na Makarské riviéře, asi 9 km jihovýchodně od Makarské, pod magistrálou. V obci je
několik sladkovodních pramenů a léčivý pramen Klokun. Jsou zde vinohrady a olivovníky. Naleznete zachovalé dvě
obranné protiturecké věže ze 17. a 18. století. Pláže jsou krásné, z drobných oblázků a písku, spousta zeleně. Hosté
mohou využít tenisové dvorce, hřiště pro míčové hry, vodní lyžování, vodní sporty. Dále diskoklub, taneční terasy,
rybářské večery (v průběhu letní sezóny).

PODGORA

HOTEL PODGORKA** - PODGORA

Hotel Podgorka se nachází v centru městečka Podgora, přímo
na pobřežní promenádě. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností
přistýlky a jednolůžkové. Všechny pokoje mají balkon nebo
lodžii, SAT/TV, TEL. Hostům je k dispozici hotelová restaurace,
aperitiv bar, kavárna s terasou, TV místnost. Hotel má malé par-
koviště. Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem, vzdálené
cca 20 m. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, stolní
tenis, nabídka vodních sportů.
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ - DRAŽENA*** PODGORA - ČAKLJE

HOTEL  AURORA*** - PODGORA

Apartmány v části Čaklje jsou 15 m od pláže. Apartmán pro 2 nebo 3 osoby (2 dosp. os. a dítě do 10 let) je typu studio (25 m2),
je v přízemí, má SAT/TV, kompletně vybavený kuchyňský kout, lůžka v kuchyni (není zde oddělená ložnice), sociální zařízení.
Apartmán pro 4 osoby bez balkonu je v 1. patře (35 m2), má 2 ložnice, kompletně vybavený kuchyňský kout s denní místností,
sociální zařízení. Apartmán pro 4 osoby s balkonem je ve 2. patře (35 m2), má 2 ložnice, kompleně vybavený kuchyňský kout
s denní místností, sociální zařízení. Parkovací místa jsou přímo před domem (v termínech 1.7.-2.9.2017 za poplatek).

Hotel Aurora v Podgoře se nachází přímo u pobřežní promenády, cca 350 m od centra města. Hotel je plně klimatizován.
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají SAT/TV, koupelnu, klimatizaci, balkon na mořskou stranu. Hosté mají k dispozici
recepci, restauraci, aperitiv bar, venkovní terasu,  WI-FI v recepci, výtah, saunu, vnitřní bazén (od 1.7. do 1.9. uzavřen), venkovní
bazén, parkoviště (za poplatek)  Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 50 m od hotelu. Přístup na pláž je
po schodech. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek. Na pláži je bohatá nabídka místních vodních sportů.    

NOVINKA

HOTEL  AURORA - PODGORA
Termín                                                       10.6.- 17.6.                     17.6.- 1.7.                      1.7.- 19.8.

                                                                        2.9. - 9.9.                      19.8.- 2.9.                              

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                          7750                             11750                            13250

dítě do 6 let bez lůžka  se 2 dosp. os.              ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě do 12 let - přistýlka s 2 dosp. os                   3880                              5880                             6630

dítě 12 -16 let - přistýlka s 2 dosp. os                 5430                              8230                             9280

dospělá osoba - přistýlka s 2 dosp. os                 6980                             10580                            11930

dětská postýlka - na vyžádání                               1250                              1250                              1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, klimatizace, závěrečný úklid  
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), parkovné  4,5 EUR/den -
platí se na místě v recepci

HOTEL PODGORKA - PODGORA
Termín                                                        17.6.-24.6.                      24.6.-1.7.                       1.7.-26.8.

                                                                        9.9.-23.9.                       26.8.-9.9.                              

dospělá osoba v 1/2 pokoji BMS                         7900                              8600                             10500

dítě do 10 let - přistýlka se 2 dosp. os.             ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě 10-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.                3950                              4300                             5250

2 děti v 1/2+1 pokoji se 2 dosp. os.  X                3160                              3440                             4200

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.                  5530                              6020                             7350

dospělá osoba v 1/2 pokoji BP                            6900                              7600                              8930

dítě do 10 let - přistýlka se 2 dosp. os.             ZDARMA                        ZDARMA                       ZDARMA

dítě 10-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.                3450                              3800                             4460

2 děti v 1/2+1 pokoji se 2 dosp. os.  X                2760                              3040                              3570

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.                  4830                              5320                             6250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkování na vyhrazeném parkovišti
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - cena je za každé dítě - jedno je na přistýlce - max. do 14 let, druhé je bez lůžka (s rodiči
na lůžku) - max. do 6 let věku



w w w. c h o r v a t s k o e x c l u s i v e . c z190

APARTMÁNY***/****, POKOJE S POLOPENZÍ V SOUKROMÍ*** - PODGORA

Apartmány jsou cenově rozděleny dle vybavenosti a dle vzdálenosti od moře. Apartmány Standard*** mají vždy ložnici (e),
kuchyň s denní místností, sociální zařízení, balkon, jsou bez klimatizace a TV. Apartmány se nacházejí v privátních vilách, jsou
moderně vybaveny, vzdáleny cca 200 m od moře a restaurací. Apartmány Comfort**** mají vždy ložnici (e), kuchyň s denní
místností, TV, klimatizaci (v denní místnosti), sociální zařízení, balkon, pohled moře. Vzdálenost od moře a restaurací je do 150 m.
Parkování je zajištěno, ale není v ceně. Pokoje v soukromí mají vlastní sociální zařízení; na stravování se dochází do restaurací
PUNTA TOURS. Snídaně jsou kontinentální, večeře výběr ze 3 menu.
Ceny APT Comfort naleznete na našich webových stránkách.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - DRAŽENA - 
PODGORA/ČAKLJE
Termín                                                     3.6.-17.6.             17.6.-1.7.            1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

                                                                    9.9.-30.9.             2.9.-9.9.             19.8.-2.9.                    

1/2 APT - typ studio - přízemí                           7000                   9250                  10500                  11750

1/2+1 APT - typ studio - přízemí  X                   8000                  10500                 11750                  13000

1/4 (2/2) APT bez balkonu - 1.patro                9000                  12250                 14000                  15750

1/4 (2/2) APT s balkonem - 2.patro                10000                 13500                 15000                  17000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
parkování přímo před domem = v termínech 1.7. - 2.9.2017 parkovné 30 EUR/týden/auto -
platí se na místě v agentuře, v ostatních termínech je parkování ZDARMA
X - přistýlka je možná pouze pro 1 dítě do 14 let (rozkládací lůžko)
klimatizace je možná pouze u obou typů 1/4 APT - 5 EUR/den - platí se na místě majiteli
apartmánu
WI-FI připojení k internetu ve všech apartmánech - ZDARMA
domácí zvířata nejsou povolena
!!! Autobus k apartmánu nezajíždí, výstup je na autobusové zastávce na hlavní silnici
v Podgoře !!!

APARTMÁNY V SOUKROMÍ STANDARD - PODGORA
Termín                                                    27.5.-10.6.          10.6.-24.6.          24.6.-15.7.           15.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

1/2 APT                                                            8750                  10000                 11250                  13750

1/3 (1/2+1) APT                                             11250                 12500                 13750                  16250

1/4 (1/2+2) APT                                             12500                 14000                 16500                  20000

1/4 (2/2) APT                                                 13750                 15000                 17500                  21250

1/5 (1/2+1/3) APT                                        15000                 17500                 20000                  24000

1/6 (3/2) APT                                                 17500                 20000                 22500                  27500

příplatek polopenze - dosp. osoba - X               3750                   3750                   4000                    4000

příplatek polopenze - dítě do 10 let  - X            2630                   2630                   2800                    2800

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ

PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - snídaně a večeře jsou podávány v restauracích PUNTA TOURS, snídaně je kontinentální,
večeře - polévka, hlavní chod výběrem ze 3 menu, dezert
Počet osob v apartmánu nesmí překročit uvedený možný počet lůžek.
Možnost WI-FI připojení k internetu v apartmánu - na vyžádání - ZDARMA.
Domácí zvířata nejsou povolena.

DRAŽENA ČAKLJE
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VILA RADOJKA*** - PODGORA - ČAKLJE

Vila Radojka v Podgoře - Čaklje je vzdálená cca 200 m od moře,
je z ní krásný pohled na moře a ostrovy Hvar a Brač. Nabízíme
zde ubytování v apartmánech nebo studiích pro 2-7 osob. Jsou
kompletně vybaveny, mají ložnici(e), obývací místnost s kuchyň-
ským koutem, TV, sociální zařízení, balkon nebo terasu. K dispozici je gril, parkovací místo, možnost WI-FI připojení. Vzdálenost od
obchodu je asi 100 m, od centra města cca 500 m a od restaurací asi 200 m

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VILA RADOJKA - 
PODGORA - ČAKLJE
Termín                                                  29.4.-3.6.      3.6.-17.6.        17.6.-1.7.         1.7.-15.7.      15.7.-19.8.

                                                                17.9.-7.10.     10.9.-17.9.       3.9.-10.9.        19.8.-3.9.               
1/3 Studio ŠANK - 2. patro - 
při obsazení 2 os.                                          6250             8750              10000             12500            15000

při obsazení 3 os.                                          8750            10000             11250             13750            17500
1/2+2 (gauč) Studio ROZIKA - 
přízemí - při obsazení 2 os.                           7500             9500              10000             12500            15000

při obsazení 3 os.                                          9500            11250             12500             14500            17000

při obsazení 4 os.                                         11250           12500             13750             16250            18750
1/2+2 přistýlky - APT ZLATNI - 
2. patro - při obsazení 2 os.                          7500             8750              11250             13750            16250

při obsazení 3. os.                                         8750            11250             12500             15000            18750

při obsazení 4. os.                                        11250           12500             14500             17000            19500
1/4+1 (2/2+1) APT IVAN - 
1. patro - při obsazení 4 os.                         12500           15000             17500             21250            25000

při obsazení 5 os.                                         15000           16250             19500             22500            27500
1/3+2 přistýlky - APT TIRKIZ - 
přízemí - při obsazení 3 os.                          10000           12500             14500             16250            17500

při obsazení 4 os.                                         11250           15000             16250             18750            20000

při obsazení 5 os.                                         14500           16500             18250             19500            21250
1/5+1 (1/2 + 1/3+1 přist.) APT 
ZELENI (2x WC) - 1. patro - při obsazení 4 os.         12500           15000             17500             21250            25000

při obsazení 5 os.                                         15000           16250             19500             22500            27500

při obsazení 6 os.                                         16250           18750             21250             25000            28750
1/5+2 (1/2+1/3 +2 přist. na galerii) 
APT MATE (2x koupelna+WC) - 2. patro                                                                                                        

při obsazení 4 os.                                         13750           15000             18750             21250            25000

při obsazení 5 os.                                         15000           18750             21250             25000            27500

při obsazení 6 os.                                         17500           20000             22500             27500            30000

při obsazení 7 os.                                         18750           21250             23750             28750            31250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)

POKOJE V SOUKROMÍ S POLOPENZÍ - PODGORA
Termín                                                    27.5.-10.6.          10.6.-24.6.          24.6.-15.7.           15.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji                              7250                   7500                   8000                    8500

přistýlka bez rozdílu věku                                 5800                   6000                   6400                    6800

dospělá osoba v 1/1 pokoji                              9430                   9750                  10400                  11050

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně kontinentální, večeře - polévka,
hlavní chod výběrem ze 3 menu, dezert (strava se podává v restauracích PUNTA TOURS),
lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
Domácí zvířata nejsou povolena.
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Drvenik je přímořská turistická vesnice, vzdálená od Makarské 30 km. Leží na malém území mezi pohořím Biokovo a pobřežím
u překrásných pláží. Vesnice je rozdělena na dva díly, protože je ve dvou zátokách a to Donja Vala a Gornja Vala. Přestože
v Drveniku žije 480 obyvatel, obhospodařuje 1600 lůžek v apartmánech, vilách a penzionech. Je i důležitým dopravním centrem,
neboť je zde trajektové přístaviště, které spojuje ostrov Hvar a Korčulu s pobřežím.

DRVENIK

APARTPENZION APOLON*** - DRVENIK

Na samém břehu, pouhých 5 m od pláže, asi 300 m od centra městečka v části Drveniku zvané Donja Vala, se nachází menší
rodinný penzion Apolon. Součástí penzionu je restaurace se zastřešenou dřevěnou terasou v přízemí s pohledem na moře.
Většinu sezóny se polopenze servíruje zde, v boční části terasy. V případě horšího počasí se stravujete uvnitř v restauraci. Hosté
tu mají možnost zakoupení oběda z nabídky jídelního lístku (ryby, plody moře, pizzy, klasická jídla) i velký výběr vynikajících vín

Vesnička Drašnice leží 13 km od Makarské a je ideálním místem pro strávení klidné dovolené. Apartmány Danica se nacházejí
pouhých 40 m od oblázkové pláže a 50 m od centra, kde naleznete restaurace, kavárny a obchod. Apartmány jsou kompletně
vybavené, všechny mají klimatizaci a bezplatné připojení k internetu. K dispozici je celkem 8 apartmánů, z toho pohled na moře
mají pouze apt typu 1/2+2 (2. + 3. patro).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 5% !!!

APARTMÁNY DANICA*** - DRAŠNICE
DRAŠNICE

APARTMÁNY DANICA - DRAŠNICE
Termín                                                3.6.-10.6.  10.6.-24.6.   24.6.-8.7.    8.7.-19.8.    19.8.-2.9.   2.9.-23.9.
1/2 Studio - 1. patro, 
klimatizace, SAT/TV                                     7500          8250           9000          11000          9500           9000
1/2 Studio - vlastní vchod, 
1. patro, klimatizace                                   7250          8250           9000          11000          9500           9000

1/2 Studio - přízemí, klimatizace                6750          7500           8250          10500          9000           8500
1/2 Studio - samostatný dům, 
přízemí, klimatizace                                    7250          8000           8750          10750          9750           8750
1/2+1 APT - 1. patro, 
klimatizace, SAT/TV                                     9750         10500         11500         14250         13000         10500

1/2+1 APT - přízemí, klimatizace                9500         10250         11000         13750         12750         10250
1/2+2 APT - 2. patro, pohled moře, 
klimatizace, SAT/TV                                   13000        14000         15500         20750         16000         14500
1/2+2 APT - 3. patro, pohled moře, 
klimatizace, SAT/TV                                   13250        14500         16000         21250         16500         15000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizace, pobytová taxa, par-
kovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
Ve všech apartmánech bezplatný přístup k internetu.
Dětská postýlka - na předchozí vyžádání - ZDARMA
Domácí zvíře (pouze malá rasa) - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
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(např. bílá Maraština). Wi-Fi připojení v celém Drveniku zdarma, signál však není zaručen na všech místech a naše CK za tuto
skutečnost nenese odpovědnost. Pro hosty penzionu Apolon je zabezpečeno parkování poblíž parkoviště hotelu Quercus, na
vlastním pozemku majitele, každý pokoj má svůj klíč od závory. Větší oblázková pláž začíná přímo před objektem a táhne se
doleva až k ostrohu, který od sebe odděluje Donju a Gornju Valu (další krásná oblázková pláž, obdobný charakter místa,
docházková vzdálenost). Pláž přiléhající k penzionu je lemována borovicemi v jejichž stínu se nachází další možnosti příjemného
posezení v předzahrádkách přilehlých konob a restaurací, možnost zapůjčení šlapadel a lehátek. U vzdáleného konce pláže je
trajektiště, ideální příležitost pro individuální výlety na ostrovy Hvar (Sučuraj) a Korčulu (přístav Dominće, od města Korčula 3 km).
Podél zadní části penzionu (pokoj pohled Biokovo) vede příjemná a osobními auty téměř nevyužívaná promenáda, která je
směrem do centra Donje Vale ve večerních hodinách plná stánků se suvenýry. V nedaleké centrální části je samoobslužný market,
pošta, stánek se zeleninou a ovocem, trafika, několik možností zakoupit zmrzlinu, pekárna a další malé restaurace, konoby,
stánky. V objektu je 5 vybavených apartmánů včetně TV, a to v prvním (č.1) a druhém (č. 2,3,4,5) patře. Klimatizace je možná za
poplatek 5 EUR/den - platí se na místě dle dohody s majitelem. Všechny apartmány mají kuchyňský díl s jednou až dvěma
elektrickými plotýnkami, ledničku , prostor pro spaní - ložnici (jen č.1) nebo mezanin (č. 2, 3, 4, 5), šatní skříň, stůl s odpovídajícím
počtem židlí (plastové, jen č. 1 má i dřevěné), sociální zařízení, balkon.
Apartmán č. 1 má skladbu 1/2+2 (oddělenou malou ložnici se 2 lůžky a 2 lůžka pro 2 osoby v obytném prostoru), veliký balkon
mořská strana - částečně výhled omezen stromem.
Apartmán č. 2 má skladbu 1/2+1, kde manželská postel je na otevřeném mezaninu v levé části (po vnitřním schodišti z obývacího
pokoje), v pravé části mezaninu je třetí lůžko. Balkon je směrem na Biokovo do ulice - promenáda, která je spíše pro pěší,
automobily projíždějí jen velmi zřídka.
Apartmány č. 3 a č. 4 mají skladbu 1/2+1 (+2), kde manželská postel je na otevřeném mezaninu v jedné části (po vnitřním
schodišti z obývacího pokoje), v druhé části mezaninu je třetí lůžko, v obývacím prostoru je rozkládací gauč pro jednu dospělou
osobu nebo až dvě děti do 12 let. Mají balkon přímo na mořskou stranu s překrásným výhledem na moře.
Apartmán č.5 má skladbu 1/2(+2), kde manželská postel je na otevřeném mezaninu (po vnitřním schodišti z obývacího pokoje),
v obývacím prostoru pro jednu dospělou osobu nebo až dvě děti do 12 let, balkon s výhledem na moře z užší strany, na boku objektu.

PENZION APOLON
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ZAOSTROG
Zaostrog je turistickou osadou v Makarském
přímoří, od Makarské vzdálen asi 35 km.
Poprvé se ve psaných památkách připomíná
v r. 1494, život však v těchto prostorech ex-
istoval i v daleké historii, o čemž svědčí
i žulový roční šrotovník z mladší doby ka-
menné nalezen v r. 1953 na Viteru, kopci
nad Zaostrogem. Osadu osazovali staří
Ilýrové, což potvrzují nesčetné nekropole
(kupy). Za římského panování v Zaostrogu
probíhal bohatý kulturní život, což prokazují
mnohé antické památníky, zvlášť ty ka-
menné: reliéf tanečníků a hráčů na píšťalu
v ilyrském lidovém kroji, reliéf boha Mitry
a dva náhrobní památníky. Dnes je toto místo
turistickým městečkem zaměřen k vývoji tur-
istiky

APART-PENZION APOLON S POLOPENZÍ - DRVENIK
Termín                                                 27.5.-17.6.     17.6.-24.6.       24.6.-1.7.         1.7.-15.7.      15.7.-19.8.

                                                                16.9.-30.9.     9.9.-16.9.        26.8.-9.9.       19.8.-26.8.              
dospělá osoba v 1/2+1(+1) 
apartmánu - Balkon, SAT/TV                         6200             6400               6700               7200              7400

dosp. osoba - 3. a 4. lůžko                            5520             5700               5960               6400              6590

dítě 2-12 let - 3. a 4. lůžko                            3750             4540               4760               5120              5250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování v kompletně vybaveném apartmánu, 7x polopenze -
snídaně (sýr, salám, vejce nebo párky nebo klobáska, máslo, med, marmeláda; nápoje: čaj,
bílá káva, mléko, ovocné šťávy), večeře: polévka, hlavní jídlo (výběr ze 2 menu+omeleta),
salát a desert; výměna ručníků 1x týdně, závěrečný úklid, WIFI internet připojení v obci
Drvenik zdarma (CK nezaručuje jistý příjem signálu přímo v penzionu), povinný jednorázový
přihlašovací poplatek - 1 EUR/osoba
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO  - ZDARMA
klimatizace - na přání - 5 EUR/den - platí se na místě
domácí zvířata - nejsou povolena
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BUNGALOVY A PAVILONY KEMP DALMACIJA  - ZAOSTROG

Resort Dalmacija se nachází v místě Zaostrog, 35 km jižně od Makarské. Prostírá se na ploše cca 14.500 m2, přímo u oblázkové
pláže. Nabízíme zde ubytování v dřevěných bungalovech, kterých je ve středisku celkem 20 a dále v pavilonech. V areálu jsou také
místa na kempování. Všechny bungalovy mají velikost 20m2, dvě lůžka a palandu, sociální zařízení, lednici, klimatizaci, SAT/TV.
Před každým bungalovem je terasa se stolem a dvěma lavicemi. Bungalovy jsou vhodné pro rodiny se dvěma dětmi. Dále se tu
nachází 6 pavilonů s pokoji pro 1-6 osob. Všechny pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, klimatizací, SAT/TV, lednicí, vlastním
sociálním zařízením. Většina pokojů má balkon (nemůžeme zaručit). Kromě standardních dvoulůžkových pokojů jsou zde pokoje
tří a čtyřlůžkové (dva propojené – jeden s manželskou postelí a jeden s palandou). Dále pěti a šestilůžkové pokoje, které se
skládají ze 3 propojených pokojů, krajní mají koupelny a v prostředním je široký, pohodlný rozkládací gauč pro 2 dospělé osoby
nebo 2 děti. Dále pokoje s palandou pro 1-2 osoby. Strava se podává v restauraci s terasou s pohledem na pláž, borovice a moře.
Pro děti je zde dětské hřiště. WI-FI připojení k internetu je zdarma (v pokojích i bungalovech).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 5% !!!

RESORT DALMACIJA - BUNGALOVY A PAVILONY - ZAOSTROG
Termín                                                     3.6.-17.6.            17.6.-24.6.           24.6.-1.7.             1.7.-26.8.

                                                                    9.9.-16.9.             2.9.-9.9.             26.8.-2.9.                    

dosp. osoba v 1/4 (1/2+2) bungalovu             6170                   6940                   7450                    9000
dítě do 7 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp.os.                                 ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
dítě 7-15 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp.os.                                    3080                   3470                   3730                    4500
dítě do 2 let - přistýlka 
(4.lůžko) se 2 dosp.os.                                 ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
dítě 2-15 let - přistýlka 
(4.lůžko) se 2 dosp.os.                                    3080                   3470                   3730                    4500
dítě 15 -18 let - přistýlka 
(3., 4. lůžko) se 2 dosp.os.                              4320                   4860                   5220                    6300
dospělá osoba - přistýlka 
(3., 4, lůžko) se 2 dosp.os.                              4930                   5550                   5960                    7200
dospělá osoba v 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 
nebo 1/6 pokoji                                              5650                   6430                   6940                    8480
dítě do 7 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp.os.     X                           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
dítě 7-15 let - přistýlka 
(3.lůžko) se 2 dosp.os.     X                              2830                   3210                   3470                    4240
dítě do 2 let - přistýlka 
(4.lůžko) se 2 dosp.os.    Y                            ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
dítě 2-15 let - přistýlka 
(4.lůžko) se 2 dosp.os.    Y                               2830                   3210                   3470                    4240
dítě 15 -18 let - přistýlka 
(3., 4. lůžko) se 2 dosp.os.    X, Y                     3960                   4500                   4860                    5940
dospělá osoba - přistýlka 
(3., 4, lůžko) se 2 dosp.os.   X, Y                      4520                   5140                   5550                    6780
dítě do 2 let - řádné lůžko 
s 1 dosp. os. v 1/2 pokoji                                 2830                   3210                   3470                    4240
dítě 2-18 let - řádné lůžko  
1 dosp. os. v 1/2 pokoji                                   3960                   4500                   4860                    5940

dosp. osoba v 1/1-2 pokoji (palanda)             4880                   5650                   6170                    7710

dítě do 2 let s 1 dosp. os.                                2440                   2830                   3080                    3860

dítě 2-18 let s 1 dosp. os.                                4700                   5470                   5990                    7530

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze (snídaně švédský stůl, večeře výběr ze
2 menu + 1 nápoj u večeře v ceně - 2,5 dcl stolního vína nebo 3 dcl piva nebo 2,5 dcl coly
nebo fanty), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
domácí zvíře (na vyžádání) - 2 EUR/den - platí se na místě v recepci
parkovné 2 EUR/den - platí se na místě v recepci
X - nebo 5. lůžko v 1/5 nebo 1/6 pokoji (se 4 plně platícími osobami)
Y - nebo 6. lůžko v 1/6 pokoji (se 4 plně platícími osobami)

NOVINKA
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 8% !!!

CHATKY KEMP UVALA BOROVA – ZAOSTROG (PODACA KAPEĆ)

Mezi letovisky Zaostrog a Podaca se nachází menší, terasovitě členěný kemp Uvala Borova. Patří mezi nově zrekonstruované
a nachází se v borovém háji v blízkosti oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Součástí kempu je sociální zařízení,
recepce, obchod s potravinami, restaurace a prostor pro střídání turnusů. Celkem 17 chatek stojí na terasách ve stínu borovic ve
vzdálenosti cca 50-100 m od pláže. Větší chatky jsou pro max. 6 osob (mají dvě oddělené ložnice s dvoulůžkem a patrovým
lůžkem) a malé chatky pro max. 4 osoby (v jednom prostoru je dvoulůžko, jedno samostatné lůžko a jedno patrové lůžko). Každá
chatka má vybavenou kuchyňku, ve které je dvouplotýnkový vařič a lednička a plné vybavení na vaření a stravování. Před chatkou
je posezení – plastový stůl se židlemi.

PODACA

Již při příjezdu z magistrály se Vám otevře nádherný
pohled na mořskou zátoku, za kterou se v mírném
svahu rozprostírá vesnička PODACA, nad níž se tyčí
pohoří Biokovo. V horách jsou pozůstatky staré his-
torické osady Selo se zřícenou strážní věže s výhle-
dem na ostrovy Hvar, Korčula a poloostrov Pelješač.
Po obou stranách letoviska jsou oblázkové pláže
s pozvolným vstupem do moře. V Podace najdete
poštu, restaurace, kavárny, pizzerii, stánky se suve-
nýry, ovocem a zeleninou. Po pěší stezce podél
moře dojdete z jedné pláže za cca 20 minut do
sousedního letoviska Zaostrog a z druhé pláže se
dostanete přes vesničku Brist do městečka Gradac
za cca 40 minut.

CHATKY KEMP UVALA BOROVA - 
ZAOSTROG (PODACA KAPEĆ)
Termín                                                  20.5.-3.6.      3.6.-10.6.       10.6.-24.6.       24.6.-1.7.       1.7.-26.8.

                                                                16.9.-30.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.         26.8.-2.9.               

1/4 chatka - při obsazení 2 os.                     2800             3220               3500               4900              6300

1/4 chatka - při obsazení 3-4 os.   X             4200             4830               5250               6440              9450

1/6 chatka - při obsazení 4 os.                     5600             6440               7000               9800             12600

1/6 chatka - při obsazení 5-6 os.                  7000             8050               8750              12250            15750

příplatek polopenze - dospělá osoba             2350             2350               2350               2350              2350

příplatek polopenze - dítě 2-12 let                1570             1570               1570               1570              1570

polopenze - dítě do 2 let                            ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

domácí zvíře                                                   980               980                 980                 980                980

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem chaty s kompletním vybavením na osobu, veškerá
spotřeba el. energie, lůžkoviny, závěrečný úklid, WI-FI ZDARMA v celém areálu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky, parkovné 90
Kč/noc, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - vhodné max. pro 2 dospělé osoby + 2 děti do 12 let
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APARTMÁNY MUSA - PODACA

Přímo u moře leží apartmánový dům Musa, který má dvě bu-
dovy. V prvním domě jsou apartmány č. 1 - 6. Hned za ním
v renovované kamenné vile jsou apartmány č.7 – 9, které
mají společnou terasu. Kámen je v původní výstavbě jakou
používali naši předkové.  Bydlení v této vile je určitě velkým
zážitkem. V apartmánech není možná klimatizace. 
Rozpis apartmánů v prvním domě:
č.1 - třílůžkový apartmán se skládá z třílůžkového pokoje,
sociálního zařízení a kuchyně, balkon s výhledem na moře
č.2 - dvoulůžkový apartmán má dvoulůžkovou ložnici, vlastní
sociální zařízení a minikuchyňku přes chodbu, balkon s vý-
hledem na moře
č.3 - dvoulůžkový apartmán má dvoulůžkovou ložnici, vlastní
sociální zařízení a minikuchyňku přes chodbu, balkon s vý-
hledem na moře
č.4 - čtyřlůžkový apartmán je složen ze čtyřlůžkového pokoje,
sociálního zařízení, kuchyně a velké terasy s výhledem na moře
č.5 - třílůžkový apartmán se skládá z ložnice s manželským
lůžkem a 1 pevným lůžkem, sociálního zařízení a kuchyně,
balkon s výhledem na moře

č.6 - čtyřlůžkový apartmán má třílůžkový pokoj a samostatný
jednolůžkový pokoj, kuchyni, samostatné WC, sociální zařízení
s vanou a prostornou terasu s výhledem na moře 
Rozpis apartmánů v renovované kamenné vile:
č.7 - čtyřlůžkový apartmán se skládá z třílůžkové ložnice
v 1. patře, v přízemí se nachází prostorná kuchyň s rozkládacím
dvoulůžkem (pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti do 12 let). Má
vlastní sociální zařízení a terasu s posezením před vchodem
do apartmánu.
č.8 - čtyřlůžkový apartmán se skládá z třílůžkové ložnice
v 1. patře, v přízemí se nachází prostorná kuchyň s rozkládacím
dvoulůžkem (pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti do 12 let). Má
vlastní sociální zařízení a terasu před vchodem do apartmánu.
č.9 - šestilůžkový apartmán má v 1. patře třílůžkovou a dvou-
lůžkovou ložnici s balkonem. V přízemí se nachází prostorná
kuchyň s rozkládacím dvoulůžkem (pro 1 dosp. osobu nebo
2 děti do 12 let). Má vlastní sociální zařízení a terasu s po-
sezením před vchodem do apartmánu.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 8% !!!

GRADAC

HOTEL LABINECA***- ALL INCLUSIVE - GRADAC

Hotel se nachází přímo u pláže, cca 500 m od centra městečka. Hotel nabízí jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
a rodinné pokoje. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci, balkon, WI-FI. Pokoje typu Comfort
jsou v hlavní budově a mají navíc minibar. Pokoje typu Premier, Standard jsou v depandanci, vzdálené cca 60 m. Hostům je
k dispozici recepce, směnárna, klimatizovaná restaurace s terasou, kavárna, aperitiv bar, sauna (za poplatek), internetový koutek,
konferenční místnosti. Dále venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu, dětský bazén, vnitřní bazén

Je nejjižnějším místem Makarské riviéry, ležícím pod mohutným masivem hory Rilič. Bývalá rybářská vesnice, která byla vy-
budována na zbytcích římské osady Labineca. Město leží uprostřed zeleně u jadranské magistrály. Zdejší oblázkové pláže
patří k nejkrásnějším na Makarské riviéře.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10% Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

APARTMÁNY MUSA - PODACA
Termín                                                  20.5.-3.6.      3.6.-10.6.       10.6.-24.6.       24.6.-1.7.       1.7.-26.8.

                                                                16.9.-30.9.     9.9.-16.9.         2.9.-9.9.         26.8.-2.9.               

APT typ 1/2                                                   3990             4550               6300               8400              9800

APT typ 1/3                                                   5985             6825               9450              12600            14700

APT typ 1/4                                                   8380             9500              13000             17200            20000

APT typ 1/4 - mezonet                                   7980             9100              12600             16800            19600

APT typ 1/6                                                  11570           13250             18500             24800            29000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování v kompletně vybaveném apartmánu, lůžkoviny, veškerá
energie, závěrečný úklid, WI-FI ZDARMA
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky, parkovné 90
Kč/noc, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvířata nejsou povolena
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s vyhřívanou sladkou vodou (v hlavní sezóně uzavřen), dětské
hřiště. Dlouhá oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází přímo před hotelem. Ke sportovnímu vyžití slouží
stolní tenis, minigolf, hřiště na plážový volejbal, multifunkční
betonové hřiště, tenisové dvorce (vzdálené cca 200 m), škola
potápění, široká nabídka místních vodních sportů. Hotel zajišťuje
celodenní animaci pro dospělé a děti. Služby all inclusive
začínají v den nástupu od 14.00 hod. a končí v den odjezdu do
10.00 hod. Parkoviště, které je přímo u hotelu má omezenou
kapacitu, v blízkosti hotelu je veřejné parkoviště za poplatek
cca 5 EUR/den.  

Hotel se nachází v borovicovém háji přímo u pláže a na okraji městečka.
V blízkosti je hotel Labineca. Hotel se skládá ze dvou hlavních budov a depandancích
A, B. Společné prostory v hotelu jsou klimatizovány. Hostům je k dispozici výtah,
restaurace, aperitiv bar, kafé bar, taneční terasa, TV místnost, prodejna suvenýrů
a novin, fitness, sauna, kadeřnický a kosmetický salón, parkoviště (za poplatek),
WI-FI.  Pláž je dlouhá oblázková s pozvolným vstupem do moře, vzdálené cca
50 m od hotelu. Ke sportovnímu vyžití slouží blízké sportovní centrum, které
nabízí tenisové dvorce, stolní tenis a další. Je zde bohatá nabídka vodních
sportů, potápění, půjčovna jízdních kol.
HOTEL:
Pokoje v hotelu jsou jednolůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky a rodinné
pokoje 1/2+2. 
Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu, WI-FI, balkon na mořskou
stranu. Rodinné pokoje mají jednu ložnici se 2 lůžky a denní místnost s gaučem
pro max. 2 děti do 12 let. Některé pokoje mají klimatizaci - viz ceník.
DEPANDANCE A
Depandance A je umístěná cca 50 m od hlavní budovy. Pokoje jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky
s koupelnou a balkonem situovaným na mořskou stranu.  Pokoje mají jednoduché a starší vybavení.  
DEPANDANCE B
Depandance B je umístěná cca 100 m od hlavní budovy. Pokoje jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové s možností
přistýlky a s koupelnou. Dvoulůžkové pokoje mají balkon situovaný na mořskou stranu. Třílůžkové pokoje jsou bez balkonu. Pokoje
mají jednoduché a starší vybavení. Depandance B na našich webových stránkách. 

HOTEL LAGUNA** a DEPANDANCE LAGUNA A, B ** - GRADAC

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10% Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL LABINECA - ALL INCLUSIVE - GRADAC
Termín                                              20.5.- 27.5. 27.5.- 17.6.   17.6.- 1.7.   1.7.- 22.7.  22.7. -12.8.  23.9.- 30.9.

                                                                                 9.9.- 23.9.   26.8.- 9.9. 12.8.- 26.8.                             

dosp. os. v 1/2+1 pokoji Comfort, BM         9500         11500         15500         17500         17880          8000

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp.os.     ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko se 1 dosp.os.        6650          8050          10850         12250         12510          5600

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.       8550         10350         13950         15750         16090          7200

dětská postýlka - na vyžádání                       750            750             750             750             750             750

mini lednička na vyžádání                           1250          1250           1250           1250           1250           1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl (snídaně 7:00-10:00, obědy
12:00-14:00, večeře 19:00-21:00 hod.), místní točené nápoje (pivo, víno, ovocné šťávy,minerální
voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, klimatizace, závěrečný úklid, WI-FI. Uvedené
nápoje a místní alkoholické nápoje jsou podávány (v plastových kelímcích) v all inclusive
baru denně od 10:00 do 23:00 hod. Odpolední svačina (káva, čaj, pečivo sladké i slané) od
16:00- 17:00 hod., noční občerstvení 22:00-22:30 hod., 1x týdně dalmatinská večeře,
lehátka a slunečníky u bazénu (omezené množství), 6x týdně kromě soboty animace pro děti
a dospělé, dětský klub s programem pro děti od 4 do 12 let, večerní mini disco, 4x týdně živá
hudba, aqua aerobik, kulečník, šipky, hřiště na plážový volejbal
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
parkovné 5 EUR/den - platí se na místě v recepci, trezor na recepci 3 EUR/den - platí se na
místě v recepci
X - rodinný pokoj se skládá z jedné dvoulůžkové ložnice a denní místnosti s gaučem pro
2 osoby (doporučujeme 2 děti do 12 let)
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VILA MIRNNA** - GRADAC
Vila se nachází v samém centru Gradace cca 100 m nad hlavní
promenádou v mírném svahu.  Do vily je přístup z hlavní cesty,
kde je situováno i parkoviště. Všechny apartmány jsou  nově
vybaveny, klimatizovány, SAT/TV. Typovost apartmánů je uvedena
v cenové tabulce. Všechny mají balkony/terasu a to směrem
na moře nebo s bočním výhledem. V zahradě vily je velké pro-
stranství na cvičení s tvrdým podkladem a dále menší oplocená
sportovní plocha s měkčím podkladem. Hosté mají k dispozici
venkovní gril.  Pěší stezkou je na pláž je i na hlavní promenádu
3 minuty.  Pláž je zde oblázková s mírným vstupem do moře.

Nachází se cca 200 m od moře a 500 m od centra města. Na-
bízíme zde ubytování pro 2–4 osoby v kompletně vybavených
apartmánech, které jsou umístěné v prvním nebo druhém
patře. V apartmánu 1/4 jsou možné až 2 přistýlky. Všechny
apartmány mají kuchyňský kout, sociální zařízení, ložnici (v
případě studia ne, zde je vše v jedné místnosti), balkon, TV
pouze v apartmánu 1/4. Parkování je možné před vilou.

VILA VEDRANA*** - GRADAC

HOTEL LAGUNA, DEPANDANCE LAGUNA A - GRADAC
Termín                                                   20.5.- 27.5.          27.5.- 17.6.           17.6.- 1.7.            1.7.- 26.8.

                                                                  23.9.- 30.9.          9.9.- 23.9.           26.8.- 9.9.                    
dospělá osoba v 1/2 pokoji, 
BM - DEPANDANCE A                                        5000                   6500                   8000                   10250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             4000                   5200                   6400                    8200

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               4500                   5850                   7200                    9230

plná penze                                                       2000                   2000                   2500                    2500

dětská postýlka na vyžádání                              750                     750                     750                      750

mini lednička na vyžádání                                 1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid
pokoje,výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), parkovné 4 EUR/den -
platí se na místě v recepci, trezor na recepci 3 EUR/den - platí se na místě v recepci.
X - rodinný pokoj se skládá z jedné dvoulůžkové ložnice a denní místnosti s gaučem pro max.
1 dospělou osobu nebo 2 děti do 12 let, 

VILA MIRNNA - GRADAC
Termín                                                     6.5.-24.6.             24.6.-1.7.             1.7.-8.7.              8.7.-12.8.

                                                                   26.8.-30.9.                                     12.8.-26.8.                   

A 2/2+2 terasa, SAT/TV, MS                                                                                                                   

APT při obsazení 5 os.                                      20620                 22040                 27690                  28250

APT při obsazení 6 os.                                      22040                 23450                 29100                  29660

A 1/2+2 balkon, SAT/TV, bok                                                                                                                  

APT při obsazení 3 os.                                      15540                 16390                 18930                  19780

APT při obsazení 4 os.                                      16950                 17800                 20910                  21190

A 2/2+2 balkon, SAT/TV, bok                                                                                                                  

APT při obsazení 5 os.                                      18360                 21190                 25430                  26840

APT při obsazení 6 os.                                      19780                 22600                 26840                  28250

A 1/2+2 balkon, SAT/TV, MS                                                                                                                   

APT při obsazení 2 os.                                      11300                 13560                 15540                  16390

APT při obsazení 3 os.                                      14130                  16390                 16950                  17800

APT při obsazení 4 os.                                      15540                 16950                 18360                  18930

S 1/2+2 balkon, SAT/TV - STUDIO, MS                                                                                                   

APT při obsazení 2 os.                                      10740                  11300                 13560                  14130

APT při obsazení 3 os.                                      13280                 13840                 15540                  16390

APT při obsazení 4 os.                                      13840                 15540                 16950                  17800

A 2/2+2, SAT/TV, přízemí, společná terasa                                                                                                  

APT při obsazení 6 os.                                      19780                 21190                 25430                  26840

S 1/2+1 balkon, SAT/TV - STUDIO, MS                                                                                                    

APT při obsazení 3 os.                                      13280                 13840                 15540                  16390

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba
el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné, klimatizace, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování
WI-FI zdarma
domácí zívře - od 5 EUR/den (dle velikosti) - na vyžádání

VILA VEDRANA - GRADAC
Termín                                                    20.5.-24.6.           24.6.-1.7.             1.7.-8.7.              8.7.-12.8.

                                                                   26.8.-30.9.                                     12.8.-26.8.                   

I. PATRO                                                                                                                                                  

1/3 STUDIO, balkon, MS                                 10740                  11870                 13000                  13560

1/4 (2/2) APT, balkon, MS, TV                        14690                 15820                 16950                  17520

II. PATRO                                                                                                                                                 

1/2 APT, balkon, MS                                        7910                   8480                   9040                    9890

1/3 APT, balkon, MS                                       10740                  11870                 13000                  13560
přistýlka (možná pouze 
u apartmánů 1/3 a 1/4)   X                             2260                   2260                   2830                    3110

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - u apt 1/4 jsou možné až 2 přistýlky

WI-FI zdarma, ubytování bez možnosti klimatizace
domácí zvíře - od 5 EUR/den (dle velikosti) - na vyžádání
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APARTMÁNY A POKOJE V SOUKROMÍ*** - GRADAC, BRIST

V Gradacu a Bristu nabízíme apartmány v soukromí (no name)
2-8lůžkové, s kompletně vybavenou kuchyní nebo kuchyňským
koutem, ložnicí (ložnicemi), denní místností, sociálním
zařízením.Apartmány – studia, pokoje jsou vzdáleny max. 450 m
od moře. Minimální kvalita nabízeného ubytování je jedna hvěz-
dička. V ubytovacím zařízení je vždy balkon nebo terasa, či spo-
lečný balkon/společná terasa. Restaurace, ve které je nabídnuto
stravování, je vzdálena max. 500 m od ubytování – týká se
pouze pokojů s polopenzí. Děti do 2 let mají ubytování zdarma
bez nároku na lůžko.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - GRADAC, BRIST
Termín                                                  6.5.-27.5.     27.5.-24.6.       24.6.-1.7.          1.7.-8.7.        8.7.-12.8.

                                                                23.9.-7.10.    26.8.-23.9.                             12.8.-26.8.             

                                                               7=6 (AKC)                                                                                     

1/2 APT nebo 1/2 STUDIO                            5760             6780               7350               9040              9610

1/3 APT nebo 1/3 STUDIO                            8400             9890              10740             12430            13000

1/4 (1/2+2) APT                                           9120            10740             12430             14130            14690

1/4 (2/2) APT                                              10570           12430             13560             15820            17520

1/5 APT   Y                                                   12010           14130             15540             18080            19210

1/6 APT   Y                                                  13450           15820             17230             20060            21190

1/7 APT   Y                                                   14410           16950             18930             22600            23170

1/8 APT   Y                                                   15850           18650             20620             23730            24860

přistýlka                                                        2260             2260               2260               2830              3110
dítě 2-7 let bez lůžka 
(platí pouze pro jedno dítě v APT)                  1130             1130               1130               1130              1130

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné u vily nebo v těsné
blízkosti
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
Y - apartmány nejsou rozlišeny počtem ložnic - konkrétní skladba na vyžádání
WI-FI připojení k internetu - cca 5 EUR/týden - na vyžádání - platí se na místě přímo majiteli
vily
domácí zvíře - od 5 EUR/den (dle velikosti) - na vyžádání - platí se na místě přímo majiteli vily
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

POKOJE V SOUKROMÍ S POLOPENZÍ - GRADAC, BRIST
Termín                                                  6.5.-27.5.     27.5.-24.6.       24.6.-1.7.          1.7.-8.7.        8.7.-12.8.

                                                                23.9.-7.10.    26.8.-23.9.                             12.8.-26.8.             

                                                               7=6 (AKC)                                                                                     

dospělá osoba v 1/2 až 1/3 pokoji  X           5040             5930               6500               6780              7060
dítě 2-6 let bez lůžka se stravou 
(spí s rodiči)                                                  1700             1700               1700               1700              1700

příplatek obědy - dospělá osoba                   2540             2540               2540               2540              2540

příplatek obědy - dítě do 6 let                       1270             1270               1270               1270              1270

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně kontinentální, večeře výběr ze
2 menu, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
X - pokoj se musí rezervovat minimálně pro 2 osoby; stravování se podává v restauraci, která
je vzdálená max. 500 m od ubytování
WI-FI připojení k internetu - cca 5 EUR/den - na vyžádání - platí se na místě přímo majiteli vily
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

RESTAURACE MARINERO NO 1VILA VEDRANA
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Vila Dubra v Komarně (3 km od Kleku) nabízí apartmán pro 6 osob s kompletním vybavením, skladba 2/2+2 (v denní místnosti
rozkládací lůžko i pro 2 dospělé osoby), SAT/TV, terasa, klimatizace (je v ceně), nově WI-FI přímo v apartmánu, vzdálenost od moře
pouhých 50 m. Parkování je zajištěno. Klienti mají k dispozici venkovní gril a sprchu. Jsou zde dvě pláže, jedna je větší a druhá
menší (100-300 m od objektu). Pláže jsou oblázkové nebo s betonovými platy, vstup do moře je pozvolný. Lehátka a slunečníky
jsou na pláži zdarma. V Komarně naleznete malý obchod, restauraci, dětské hřiště, půjčovnu šlapadel, kajaků… Toto místo
doporučujeme pro strávení klidné dovolené.

KLEK
Tato malá obec leží při magistrále, 35 km
jižně od přístavu Ploće. Nachází se v hustém
olivovém háji, přímo na břehu moře, asi
42 km do Gradacu a 70 km od Dubrovníku.
Přímo v místě je hranolová obranná věž
„Monkovića kula“ s kaplí a zbytky hradeb
(17.-18. stol.). Vysoko nad Klekem (asi 2 km)
jsou zříceniny hradu „Smrdengrad“, nedaleko
něho velká nekropole s náhrobními kameny
- stećky. Velká oblázková pláž s pozvolným
vstupem do vody je jeden z důvodů, proč je
toto středisko vyhledáváno milovníky rodinné
dovolené. Krásné pláže jsou i v blízkých osa-
dách Duboka, Komarna, Ušće-Neretve – dlou-
há písečná pláž, která je vhodná pro rodiny
s dětmi. 

APARTMÁN DUBRA*** - KOMARNA (KLEK)

APARTMÁNY BONACA*** - KLEK

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.5.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 5 % !!!

Apartmány Bonaca se nacházejí v centru malého přímořského městečka Klek, které leží v nádherné zátoce pod
Jadranskou magistrálou mezi Splitem a Dubrovnikem. Osada kdysi byla součástí slavné Dubrovnické republiky, ale nyní

APARTMÁN DUBRA - KOMARNA (KLEK)
Termín                                              22.4.-10.6.  10.6.-17.6.                     17.6.-24.6.    24.6.-1.7.      1.7.-8.7.      8.7.-15.7.    15.7.-22.7   22.7.-12.8.

                                                              16.9.-7.10.   9.9.-16.9.     2.9.-9.9.    26.8.-2.9.                      19.8.-26.8.  12.8.-19.8.                              
1/4+2 (2/2+2) APT, terasa,
klimatizace, SAT/TV                                   6500           7500           8500         10000         12000         13750        17250          18000         18500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním
vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, 3x
týdně výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, parkovné,
lehátka a slunečník na pláži
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvíře na vyžádání  - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
WI-FI připojení k internetu v apartmánu ZDARMA

NOVINKA
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zde žije jen asi 200 obyvatel, kteří pěstují ovoce a zeleninu, zabývají se rybolovem a turistikou. Klek obklopují stoleté
olivovníky, oleandry a jiná středomořská flóra. Je místem pro příjemnou dovolenou. Ubytování je možné v apartmánech
typu 2+2 s možností přistýlky pro 1 osobu, apartmány mají jednu samostatnou ložnici a rozkládací gauč v denní
místnosti. Další možností jsou dvouložnicové apartmány (bez možnosti přistýlky). Všechny apartmány jsou vybaveny: SAT-
TV, klimatizací, velikou ledničkou, kompletně vybavenou mini kuchyní, jídelnou, koupelnou, terasou. V letovisku je
hostům k dispozici: ambulance, pošta, směnárna, novinový stánek, prodejna suvenýrů, kostel, restaurace (a`la carte),
aperitiv bary, mini markety, pizzerie, cukrárna. Je zde možnost pronájmu: skůtry, vodní šlapadla, slunečníky, lehátka,
motocykly a kola. Ke sportovnímu využití slouží  tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, hrište pro hru «boccia», dětské hřiště,
v blízkosti nové fotbalové hřiště. Hosté zde mají zdarma k dispozici tzv. letní kuchyň – velký gril se zastřešeným
venkovním sezením pro společenské akce..

APARTMÁNY BONACA - KLEK
Termín                                              22.4.-10.6.  10.6.-17.6.    2.9.-9.9.    17.6.-24.6.    24.6.-1.7.   19.8.-26.8.  1.7.-15.7.     15.7.-22.7.  22.7.-19.8.

                                                              16.9.-7.10.   9.9.-16.9.                       26.8.-2.9.                                                                                        

                                                              7=6 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                                                          
1/4 (2/2 - 2 ložnice) 
APT, terasa, klimatizace, SAT/TV                 4890           5310           7650          10000         11500         14250        15750          17750         18750

příplatek snídaně - dosp. osoba                  1000           1000           1000           1000           1000           1000          1000            1000           1000

přípl. obědy nebo večeře - dosp. os.            2000           2000           2000          2000           2000           2000          2000            2000           2000

příplatek snídaně - dítě do 10 let                 800             800             800             800             800             800            800              800             800

přípl. obědy nebo večeře - dítě do 10 let       1600           1600           1600           1600           1600           1600          1600            1600           1600

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním
vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, klimatizace,
lůžkoviny, 2-3x týdně výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování,
parkovné 2 EUR/den (platí se na místě v recepci), pobytová
taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
Stravu je nutno objednat předem v CK/u prodejce.
domácí zvíře na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v re-
cepci
WI-FI připojení k internetu v apartmánu ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !  Slevy se
nesčítají.

APARTMÁNY BONACA - KLEK
Termín                                              22.4.-10.6.  10.6.-17.6.    2.9.-9.9.    17.6.-24.6.    24.6.-1.7.   19.8.-26.8.  1.7.-15.7.     15.7.-22.7.  22.7.-19.8.

                                                              16.9.-7.10.   9.9.-16.9.                       26.8.-2.9.                                                                                        

                                                              7=6 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                                                                               
1/4 (1/2+2) APT, terasa, 
klimatizace, SAT/TV                                    4460           4890           7010           9250          10750         13500        14750          16500         17250
přistýlka (5. lůžko) 
nebo dětská postýlka - na vyžádání         ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA  ZDARMA     ZDARMA   ZDARMA

příplatek snídaně - dosp. osoba                  1000           1000           1000           1000           1000           1000          1000            1000           1000

přípl. obědy nebo večeře - dosp. osoba       2000           2000           2000          2000           2000           2000          2000            2000           2000

příplatek snídaně - dítě do 10 let                 800             800             800             800             800             800            800              800             800

přípl. obědy nebo večeře - dítě do 10 let       1600           1600           1600           1600           1600           1600          1600            1600           1600

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kom-
pletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu,
klimatizace, lůžkoviny, 2-3x týdně výměna ručníků, závěrečný
úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování,
parkovné - 2 EUR/den (platí se na místě v recepci), pobytová
taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
Stravu je nutno objednat předem v CK/u prodejce.
domácí zvíře na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v re-
cepci
WI-FI připojení k internetu v apartmánu ZDARMA
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !  Slevy
se nesčítají.

LETNÍ KUCHYNĚ
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POLOOSTROV PELJEŠAC

TRPANJ

Nachází se v oblasti Makarské Riviéry, přibližně uprostřed mezi Splitem a Dubrovníkem. V nejbližším okolí poloostrova jsou
známé ostrovy Hvar, Korčula, Mljet. Z vnitrozemí se zde v nedalekém městě Ploče vlévá do moře řeka Neretva. Zátoka
Velika Prapratna leží ve střední části poloostrova, proti ostrovu Hvar. V okolí stojí za shlédnutí staré město Korčula
s pevností a vzpomínkami na Marco Pola, pevnost Ston se starými solnými nádržemi, nebo si vyjet do 100 km vzdáleného
Dubrovníka. Moře je křišťálově čisté a svěží vítr mistrál je radostí pro každého milovníka windsurfingu.

Zemědělská a rybářská obec (660 obyv.), přístav a příjemné menší letovisko, jediné na severním pobřeží poloostrova Pelješac.
Leží 21 km severovýchodně od Orebiće. Trpanj má příjemné klima a chráněnou polohu. Trajektový přístav (trajekt z Ploće na
pevnině). Na kopci nad přístavem jsou zříceniny hradu Kačičů z Omiše. V barokním mariánském kostele Gospa od Karmena je
cenný renesanční oltář. Na okraji obce je pěkná oblázková pláž chráněná vegetací. Poměrně pozvolný vstup do moře. Pěkné
koupání je i v okolních menších zátokách. Trpanj má dobré podmínky pro vodní sporty, především pro podmořský rybolov, jachting
a windsurfing. V Potomje 11 km od Trpanje je středisko vinařské oblasti Dingač. Přímo v Potomje je řada vinných sklepů
s možností ochutnávek a případného nákupu.

Hotel Faraon se nachází asi 150 m od centra městečka, leží ve svahu u krásné oblázkové pláže. Hotel nabízí dvoulůžkové,
jednolůžkové a rodinné pokoje. Dvoulůžkové pokoje mají možnost přistýlky a jsou s balkonem na mořskou stranu typu Comfort
nebo Premier, které jsou blíže k oblázkové pláži a jsou o něco větší. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu, vysoušeč
vlasů, klimatizaci a WI-FI. Rodinné pokoje jsou dva dvoulůžkové pokoje propojené vnitřními dveřmi, každý pokoj má koupelnu.
Rodinné pokoje na mořskou stranu mají balkon a do parku jsou bez balkonu. Hosté mají k dispozici recepci s terasou, restauraci,
internet, taneční terasu,  trezor na recepci (za poplatek), venkovní a dětský bazén se sladkou vodou, all inclusive bar u bazénu.
Parkování před hotelem je za poplatek 5 EUR/den, v blízkosti hotelu je bezplatné parkoviště, ale nelze zaručit volné místo (není
možnost rezervace). Pro děti i dospělé zajišťuje hotel animace. Ke sportovnímu vyžití slouží nabídka místních vodních sportů.
Pláže jsou přírodní kamenité, oblázkové s hrubým pískem, s pozvolným vstupem do moře. Lehátka a slunečníky na pláži jsou
k dispozici za poplatek. Tato destinace je vhodná pro rodiny s dětmi. Služby all inclusive viz ceník začínají v den nástupu od 14:00
hod. a končí v den odjezdu ve 12:00 hod.

HOTEL FARAON*** - ALL INCLUSIVE - TRPANJ

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10% Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL FARAON
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HOTEL FARAON - ALL INCLUSIVE - TRPANJ
Termín                                                 20.5.- 27.5    27.5.- 10.6.     10.6.- 17.6.       17.6.-1.7.       1.7.- 26.8.

                                                               23.9.- 30.9.   16.9.- 23.9.      9.9.- 16.9.       26.8.- 9.9.              

dosp. osoba v 1/2 pokoji Comfort, BM          7500             7880               9880              12250            15500

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp.os.      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          3750             3940               4940               8580             10850

dospělá osoba - přistýlka  se 2 dosp.os.        6750             7090               8890              11030            13950
dospělá osoba 
v rodinném pokoji 1/4 (2/2), BM  X              9380            10630             13500             18750            23380
dítě do 12 let (3.,4.lůžko) - 
přistýlka se 2 dosp.os.                              ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
dospělá osoba (3.,4.lůžko) - 
přistýlka se 2 dosp.os.                                   8440             9560              12150             16880            21040

dětská postýlka (děti do 3 let) na vyžádání          750               750                 750                 750                750

mini lednička na vyžádání                             1250             1250               1250               1250              1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Comfort BM,  1/2 Premier BM, 1/4 BM, 
1/4 P, 1/1 Comfort BM, 1/1 Premier BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, snídaně (7.00-10:00),
obědy (12.30-14.00 - možnost tzv. lunch paket), večeře (19:00-21:00), 1x týdně dalmatinská
večeře s tradičními místními pokrmy, místní točené nápoje k jídlu (pivo, víno, ovocné šťávy,
voda, minerální voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, klimatizace, závěrečný
úklid, WI-FI. Uvedené místní nealkoholické a alkoholické nápoje se také nabízejí od 10:00 do
23:00 hodin na terase “all inclusive” baru u bazénu.  
Odpolední občerstvení (káva, čaj, sušenky, koláče) od 16:00 do 17:00 na baru u bazénu.
Společenská a sportovní animaci pro dospělé a děti 6 x týdně (mimo soboty) - dopoledne od
10:00 do 12:30, odpoledne od 16:00 do 18:00, večerní animace 21:00-23:00, Kids Club pro
děti 4-12 let (soutěže, hry, výtvarné činnosti, sport, mini disko), v červenci a srpnu 2 x týdně
taneční zábava s živou hudbou, mimo hlavní sezónu 1x týdně, stolní tenis, šipky, petanque.
Lehátka a slunečníky u bazénu.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), parkování u hotelu 5 EUR/auto/den - platí se na místě v recepci,
trezor na recepci 3 EUR/den - platí se na místě v recepci
X - Rodinné pokoje 1/4 (2/2): 2 dvoulůžkové pokoje propojené vnitřními dveřmi, každý pokoj
má koupelnu. Rodinné pokoje na mořskou stranu mají balkon a do parku jsou bez balkonu.

HOTEL FARAON - POLOPENZE - TRPANJ
Termín                                                 20.5.- 27.5    27.5.- 10.6.     10.6.- 17.6.       17.6.-1.7.       1.7.- 26.8.

NEOMEZENÉ NÁPOJE K VEČEŘI        23.9.- 30.9.   16.9.- 23.9.      9.9.- 16.9.       26.8.- 9.9.              

dosp. osoba v 1/2 pokoji Comfort, BM          6250             6630               8630              10380            13000

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp.os.      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.           3130             3310               4310               7260              9100

dosp. osoba - přistýlka  se 2 dosp.os.            5630             5960               7760               9340             11700
dětská postýlka 
(děti do 3 let) na vyžádání                              750               750                 750                 750                750

mini lednička na vyžádání                             1250             1250               1250               1250              1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Comfort BM,  1/2 Premier BM, 1/4 BM, 
1/4 P, 1/1 Comfort BM, 1/1 Premier BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, u večeře točené místní
nápoje: (pivo, víno, ovocné  šťávy, voda), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný
úklid, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), parkování u hotelu 5 EUR/auto/den - platí se na místě v recepci,
trezor na recepci 3EUR/den - platí se na místě v recepci
X Rodinné pokoje 1/4 (2/2): 2 dvoulůžkové pokoje propojené vnitřními dveřmi, každý pokoj
má koupelnu. Rodinné pokoje na mořskou stranu mají balkon a do parku jsou bez balkonu.

BAZÉN HOTELU FARAON
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OREBIĆ

DEPADENCE BELLEVUE*** - OREBIĆ

VILA VALENTINA*** - TRPANJ (POLOOSTROV PELJEŠAC)

Hotelový komplex Bellevue se nachází v borovém háji cca 1 km od centra města Orebić. Skládá se z hotelu, depandancí a vil
Bellevue. Depandance mají 4 budovy a od hotelu jsou vzdáleny 50 m. Pokoje jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové s možností
přistýlky a rodinné (2+2). Všechny mají SAT/TV, telefon, koupelnu, vysoušeč vlasů, WI-FI, klimatizaci, balkon na mořskou stranu.
Rodinné pokoje jsou dva pokoje propojené vnitřní dveřmi. Klientům je k dispozici v hotelu Bellevue: centrální recepce,
klimatizovaná restaurace s terasou, lobby bar, venkovní bazény pro dospělé a děti se sladkou vodou, parkoviště, dětské hřiště.
Hotel zajišťuje animace pro děti i dospělé. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce s večerním osvětlením, stolní tenis, hřiště
na plážový volejbal, petanque a další.  Pláže jsou oblázkové, písečné a kamenité, vzdálené 50-100 m od depandancí. Lehátka na
pláži jsou k dispozici za poplatek. Na pláži nabídka místních vodních sportů

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!!

Nachází se v jihozápadní části po-
loostrova Pelješac, na úpatí hory sv.
Ilja - 961m. Malebné městečko, ozá-
řené celý den sluncem, nabízí turis-
tům nerušenou přírodu stoletých bo-
rovic, cypřišů, olivovníků, kaktusů
a květin. Pláže jsou oblázkové, nej-
krásnější písčitá pláž  Trstenica s křiš-
ťálovým mořem je na začátku Ore-
biče. Bohatá nabídka domácích spe-
cialit a značkových vín Dingač, Postup
a Pelješac. Velmi doporučujeme!
Z Orebiče je možno navštívit ostrov
Korčula trajektem - asi 15 min. jízdy. 

Vila Valentina se nachází na klidném místě v letovisku Trpanj, cca 50 m od oblázkové pláže. Centrum města je vzdáleno cca 1 km,
nejbližší obchod cca 400 m, kavárna cca 100 m. V zahradě vily je hostům k dispozici venkovní bazén, malé dětské hřiště
a zahradní gril. Parkování je možné v blízkosti vily. V přízemí vily jsou 4 apartmány typu studio. 1/2+2 STD č.1 - má jednu místnost
se 2 lůžky a rozkládací gauč pro 1-2 děti do 12 ti let, vybavený kuchyňský kout, SAT/TV, koupelnu, WI-FI, terasu. 1/2+1 STD
č.2,3,4- má jednu místnost se 2 lůžky s možností přistýlky pro dítě do 12ti let (rozkládací lůžko), vybavený kuchyňský kout,
SAT/TV, koupelnu, WI-FI, terasu. Trpanj je přístavní město na poloostrově Pelješac ležící cca 11 km od Orebiće. Oblast je známá
svými kvalitními dalmatskými víny, nedotčenou přírodou i historickými památkami. Pláže jsou zde oblázkové a skalnaté. Do
města Trpanj se nejlépe dostanete trajektovou linkou z přístavu Ploče na pevnině.

VILA VALENTINA - TRPANJ 
(POLOOSTROV PELJEŠAC)
Termín                                                     3.6.- 2.9.           2.9.- 30.9.

1/2+2 STD č.1                                                23500                21000

1/2+1 STD č.2,3,4                                         23000                20500

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
7denní nájem celého
apartmánu s kompletním
vybavením, veškerá spo-
třeba el.energie, vody,
plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, pobytová
taxa, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:
doprava, cestovní pojiš-
tění, stravování
Přistýlky v 1/2+2 STD
a 1/2+1 STD je možné
obsadit pouze dětmi do
12 let. 
domácí zvíře (na vyžá-
dání) 4 EUR/den - platí
se na místě v agentuře
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APARTMÁNY V SOUKROMÍ  - OREBIĆ

Orebić se nachází v jihozápadní části poloostrova Pelješac, na úpatí hory sv. Ilja - 961 m. Malebné městečko, ozářené celý den sluncem, nabízí turistům nerušenou přírodu stoletých borovic,
cypřišů, olivovníků, kaktusů a květin. Pláže jsou oblázkové, nejkrásnější písčitá pláž Trstenica s křišťálovým mořem je na začátku Orebiče. Bohatá nabídka domácích specialit a značkových vín
(Dingač, Postup, Pelješac). Z Orebiče je možno navštívit trajektem (asi 15 min. jízdy) ostrov Korčula. 
Popis apartmánů:
- 1/2 studio - 1 pokoj se 2 lůžky nebo francouzským lůžkem, kuchyňský kout, koupelna, balkon nebo terasa, parkování
- 1/2 APT A1 - 1 ložnice, kuchyňka, koupelna, balkon nebo terasa, parkování
- 1/4 APT B - 1 ložnice se 2 lůžky, obývací místnost s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 osoby, koupelna, balkon nebo terasa, parkování
- 1/4 APT B1 - 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyňka, koupelna, balkon nebo terasa, parkování
- 1/6 APT C - 2 ložnice se 2 lůžky, obývací místnost s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 osoby, koupelna, balkon nebo terasa, parkování
- 1/6 APT C1 - 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyňka, 2x koupelna, balkon nebo terasa, parkování
- 1/8 APT D - 3 ložnice se 2 lůžky, obývací místnost s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 osoby, 2x koupelna, balkon nebo terasa, parkování
- 1/8 APT D1 - 4 ložnice se 2 lůžky, kuchyňka, 2x koupelna, balkon nebo terasa, parkování
APARTMÁNY JSOU VZDÁLENY CCA 350 m OD MOŘE.

DEPANDANCE BELLEVUE - POLOPENZE - 
OREBIĆ (POLOOSTROV PELJEŠAC)
Termín                                               20.5.- 3.6.   3.6.- 10.6.  10.6.- 24.6.  24.6.- 8.7.   8.7.- 19.8.  16.9.- 23.9. 23.9.- 30.9.

                                                                                  9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.   19.8.- 2.9.                                                  

                                                              7=6 (AKC)                                                                                                                         7=6 (AKC)

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM (DBD)       8290           9750          11250        12750         14250          8750           7440

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       4140           4880           5630          6380           7130           4380           3720

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.     6220           7310           8440          9560          10690          6560           5580

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 BM, 1/2 Superior BM, 1/2+2 BM, 1/1 BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, klimatizace, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI, parkování
1x týdně tématická večeře s živou hudbou (1.6.- 30.9.), využívání venkovního bazénu, lehátka a slunečníky
u bazénu (omezené množství), animace pro děti a dospělé
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
dětská postýlka (na vyžádání) - zdarma, domácí zvířata nejsou povolena.
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají !

DEPANDANCE BELLEVUE - ALL INCLUSIVE LIGHT - 
OREBIĆ (POLOOSTROV PELJEŠAC)
Termín                                               20.5.- 3.6.   3.6.- 10.6.  10.6.- 24.6.  24.6.- 8.7.   8.7.- 19.8.  16.9.- 23.9. 23.9.- 30.9.

                                                                                  9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.   19.8.- 2.9.                                                 

                                                              7=6 (AKC)                                                                                                                         7=6 (AKC)
dospělá osoba v 1/2 pokoji 
Superior, BM (SUD)                                     9780          11500         13000        14500         16000         10500          8930

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.      ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA

dítě 7-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA        5750           6500          7250           8000           5250       ZDARMA

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.         7820           9200          10400         11600         12800          8400           7140

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 Superior BM, 1/2+2 BM, 1/1 BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u oběda a večeře
místní točené nápoje: (víno, pivo, ovocné šťávy, voda), každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, klimatizace, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI, parkování, 1x
týdně tématická večeře s živou hudbou (1.6.- 30.9.), využívání venkovního bazénu,
lehátka a slunečníky u bazénu (omezené množství), animace pro děti a dospělé
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění 
dětská postýlka (na vyžádání) - zdarma, domácí zvířata nejsou povolena.
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají !
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Vila Maja je ilustrační ukázkou z celkové nabídky
apartmánů „NO NAME“ OREBIČ. 

VILA JELE - OREBIĆ

Vila Jele v Orebiči se nachází cca
250 m od centra města, cca 70 m od
pláže. Nejbližší restaurace, kavárna,
obchod  je cca 150 m. Ve vile nabízíme
1 apartmán pro 4 osoby, který je umís-
těn v 1. patře. Apartmán má 35 m2,
dvoulůžkovou ložnici, denní místnost
s vybaveným kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, SAT/TV,
WI-FI, koupelnu, balkon. Klimatizace
je možná za příplatek. Hostům je k dis-
pozici parkoviště a zahradní gril.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ NATA*** - OREBIĆ

Apartmány Nata leží na kraji městečka ve veliké zahradě, od centra jsou
vzdálené cca 800 m a od nádherné oblázkové pláže cca 100m (nutné
přejít příjezdovou silnici). Pláž je dlouhá 1 km a nazývá se Trstenica. Jedna
část pláže je pro nudisty. Obchod a restaurace jsou v okruhu 500 m od
objektu. Na společné terase je k dispozici gril. Parkování na zahradě je bez-
platné. Banka, lékárna, ambulance asi 1,5 km od objektu. Apartmánový
dům nabízí studio pro 2 osoby (vše v jedné místnosti): velikost 25 m2,
2. patro - bez balkonu, výhled do zahrady, manžel. lůžko, možnost přistýlky,
kuchyň. kout, klimatizace, SAT/TV, WI-FI, možnost využití spol. terasy.
Apartmán  pro 4 osoby: velikost cca 35 m2, situovaný na mořskou stranu, 1 dvoulůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky a kuch.
koutem, klimatizace, SAT/TV, WI-FI, terasa 8m2. Apartmán pro 4–5 osob s možností přistýlky: velikost cca 40 m2, situovaný na
mořskou stranu, 1 dvoulůžková ložnice + možnost přistýlky, denní místnost se 2 lůžky a kuch. koutem, vstup do koupelny je přes
ložnici, klimatizace, SAT/TV, WI-FI, terasa 5m2. Sportovní možnosti asi 500m od objektu – vodní sporty, půjčovna jízdních kol.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.3.2017 SLEVA 5 % 
Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - OREBIČ (POLOOSTROV PELJEŠAC)
Termín                                              20.5. - 27.5.   27.5.- 3.6.     3.6.- 17.6.    17.6.- 1.7.      1.7.- 8.7.      8.7.- 19.8.   16.9.- 23.9.

                                                                 23.9.- 30.9.                        2.9.- 16.9.                        19.8.- 2.9.                                 

                                                             7=5 (AKC)  7=5 (AKC)  7=6 (AKC) 7=6 (AKC)                                              7=6 (AKC)

1/2 STD A                                                  3650           4020           4680          6380           7500           9250          4250

1/2 APT A1                                                 4200           4930           5740           7440           8750          10500         4890

1/4 (1/2+2) APT B                                     6020           7480            8710          10200         12000         14000         7010

1/4 (2/2) APT B1                                       6940           8760          10200        11900         14000         16000         8080

1/6 (2/2+2) APT C                                      8400          10220         11900         13810         16250         19000         9780

1/6 (3/2) APT C1                                       9860          12050         14030         16360         19250         22750        11480

1/8 (3/2+2) APT D                                    10590         12960         15090        18280         21500         25250        12330

1/8 (4/2) APT D1                                      11860         14780          17210         19980         23500         28000        13810

přistýlka - pouze  v APT A1, B1, C1               1250           1500           1500           1750           1750           2250          1250

klimatizace                                                 1250           1250           1250          1250           1250           1250          1250
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením,
veškerá spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky, utěrky 
domácí zvíře (na vyžádání) 4 EUR/den - platí se na místě v agentuře, strava
v restauraci - snídaně 5 EUR/os./den, večeře 10 EUR/os./den- platí na místě

v agentuře.
Klienti s autobusovou dopravou musí zaplatit 2 EUR/osoba - transfer k apartmánu a zpět - platí se na
místě v agentuře
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6, 7=5 !

VILA JELE - OREBIČ (POLOOSTROV PELJEŠAC)
Termín                                                   20.5.- 27.5.          27.5.- 17.6.           17.6.- 8.7.            8.7.- 19.8.

                                                                  16.9.- 30.9.          2.9.- 16.9.           19.8.- 2.9.                    

1/4 (1/2+2) APT                                              8250                  10250                 12000                  14000

klimatizace                                                       1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky, utěrky, pobytová
taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
domácí zvíře (na vyžádání) 4 EUR/den - platí se na místě v agentuře, strava  v restauraci -
snídaně 5 EUR/os./den, večeře 10 EUR/os./den- platí na místě v agentuře.
Klienti s autobusovou dopravou musí zaplatit 2 EUR/osoba - transfer k apartmánu a zpět -
platí se na místě v agentuře

Vila MAJA
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KUČIŠTE - PERNA
Kučiště je malebné a příjemné místo na Pelješacké rivieře, ležící cca 5 km na západ od Orebiče. Kučište je pod úpatím hory
sv. Ilija (961 m) a je větší část dne na přímém slunci. Kučište disponuje cca 300 lůžky v soukromých apartmánech. Na
východě od nejbližší vesničky Zamošče je turistické středisko Perna, kde se nachází hotelový komplex Komodor (950 lůžek
v hotelu a bungalovech). 

HOTEL KOMODOR** - KUČIŠTE (PERNA)

Hotel Komodor je starší hotel pavilónového typu, leží cca 3 km od města Orebiče v sousedství městečka Kučište, v části zvané Perna,
u křišťálově čistého moře s překrásným výhledem z pláže na město a ostrov Korčula. Jedná se o starší hotel, všechny pokoje CK
ZEMEK jsou renovovány - nové sociální zařízení, postele, noční stolky, koberce, závěsy. Skříně, okna a lampy zůstaly původní. Pokoje
jsou dvoulůžkové a třílůžkové s pohledem do parku, jsou vybaveny ledničkou - za letních veder neocenitelné. Hostům je k dispozici
restaurace, aperitiv bar, terasa, TV místnost (možnost uložení zavazadel při příjezdu/odjezdu), malá samoobsluha a stánek s vodními
rekvizitami přímo na dvoře hotelu, druhá malá samoobsluha u horní recepce kempu Perna, gril restaurace na pláži s hudebními
večery v letních měsících. Hotel nemá funkční výtah. V přízemí hlavní budovy je jídelna. Vstup do jídelny v plavkách není povolen

APARTMÁNY NATA - OREBIĆ (POLOOSTROV PELJEŠAC)
Termín                                                    29.4.-17.6.           17.6.-24.6.           24.6.-1.7.             1.7.-26.8.

                                                                    9.9.-7.10.                                       26.8.-9.9.                    

                                                                  7=6 (AKC)         7=6 (AKC)                                                
1/2 APT - TYP STUDIO - Park, SAT/TV, 
klimatizace (cca 25 m2)                                   4680                   5530                   6500                    7500

přistýlka v 1/2 studiu (25 m2)                          2000                   2250                   2250                    2500
1/2+2 APT - MS, SAT/TV, klimatizace 
(cca 35 m2) - bez přistýlky                               9560                  10630                 12500                  15000
1/2+2 APT - MS, SAT/TV, 
klimatizace (cca 40 m2)                                  9560                  10630                 12500                  15000

přistýlka v 1/2+2 APT (40 m2)                          2500                   2500                   2500                    2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - přistýlky jsou v ložnici
domácí zvířata nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.

PLÁŽ TRSTENICA
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(polstrované židle). Při první večeři v den příjezdu si vyberete stůl, číšníci Vás zapíší, stůl Vám zůstane po celý pobyt. K večeři salátový
bufet bez omezení - lze volit ze 4-5 druhů zeleniny a to rajčata, okurky, krouhané zelí červené nebo bílé, kyselé okurky - chutná obdoba
našich „rychlokvašek", červená řepa, papriky, listový salát, k dochucení balsamico a olivový olej. Nápoje i jídlo není možno vynášet ven
ani donášet vlastní dovnitř. V recepci lze zakoupit přístup na internet. Doporučujeme raději využít internet na pláži v grill restauraci, kde
v případě zakoupení občerstvení či nápojů na vyžádání obdržíte 24 hodinový WI-FI přístup zdarma. V recepci je také možno (mimo
víkendy) měnit peníze včetně CZK. Před hotelem se nachází cca 600 m dlouhá oblázková pláž s pozvolným vstupem, vhodná pro děti.
Pláž je vzdálena cca 50-200 m od objektu, jsou tu dvě sprchy. Ke sportovnímu vyžití slouží hřiště pro plážový volejbal kousek od sprch,
vodní sporty a další. Vynikající podmínky pro windsurfing a potápění, v blízkosti škola windsurfingu. Uložení vlastního surfu si
domlouváte individuálně vedle v kempu Perna, přímo v hotelu to není možné. U horní recepce před obchodem zastavuje linkový
autobus do Orebiče k trajektišti nebo na opačnou stranu do Viganje a Lovište v zadní části poloostrova Pelješac. Určitě si nenechte ujít
návštěvu historické Korčuly, lodě odplouvají z Orebiče nebo přímo z hotelového mola - možno cestovat individuálně i organizovaně.
Informace o výletech (nejen Korčula, ale i dále do Dubrovníku, Medzugorje atd.) získáte u našeho delegáta, který zde vykonává
delegátské schůzky.

HOTEL KOMODOR - KUČIŠTE - 
PERNA (POLOOSTROV PELJEŠAC)
Termín                                                    27.5.-10.6.            10.6.-1.7.            1.7.-15.7.            15.7.-19.8.

                                                                    2.9.-30.9.            26.8.-2.9.           19.8.-26.8.                   
dospělá osoba v 1/2 
nebo 1/3 pokoji s lednicí                                 3850                   4500                   4700                    4960
první dítě do 12 let - 
řádné lůžko (3. lůžko) se 2 dosp. os.             ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
druhé dítě do 12 let 
bez lůžka se 2 dosp. os. a dítětem                   1920                   2250                   2350                    2480

dosp. osoba v 1/1 pokoji   Y                             7700                   8800                   9000                    9200

                                                                                                                                                              

BALÍČEK VČETNĚ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY                                                                                                  
dospělá osoba v 1/2 
nebo 1/3 pokoji s lednicí                                 6350                   7000                   7300                    7560
první dítě do 12 let - 
řádné lůžko (3. lůžko) se 2 dosp. os.                2500                   2500                   2600                    2600
druhé dítě do 12 let 
bez lůžka se 2 dosp. os. a dítětem                   4420                   4750                   4950                    5080

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně menší švédský stůl, večeře výběr
ze 3 menu+salat bufet+desert, úklid pokoje, výměna ručníků 1x týdně, závěrečný úklid,
parkovné, povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 3 EUR/osoba 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,

pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
V CENĚ BALÍČKU JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně menší švédský stůl,
večeře výběr ze 3 menu+salat bufet+desert, doprava, úklid pokoje, výměna ručníků 1x týdně,
závěrečný úklid,  povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 3 EUR/osoba 
V CENĚ BALÍČKU NENÍ ZAHRNUTO: cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
Y - cena při obsazení 1/2 pokoje pouze jednou osobu (single use) - na vyžádání, jedná se
o pokoj bez lednice
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OSTROV KORČULA
Ostrov je ve skupině Jihodalmaských ostrovů, v jejich vnějším pásu. Jeho rozloha činí 279 km2. Ostrov má trajektové spojení
z přístaviště Korčula-Dominće (v těsné blízkosti městečka Korčuly) s Orebićem a s Drvenikem. Prvními historickými obyvateli
zde byli Ilyrové. V roce 1420 se ostrov dostal pod svrchovanost Benátek na dlouhých 380 let. Místa na ostrově, především
však hlavní město Korčula, si zachovala téměř nedotčený starobylý původní ráz a hodnotné stavitelské a kulturně historické
památky. Korčula je po Dubrovníku nejnavštěvovanějším místem v této oblasti. Podnebí Korčuly je velmi příznivé, mírné. Nej-
vyšší počet hodin slunečního svitu na ostrově má město Vela Luka na západě Korčuly - 2671 hodin. Korčula se též stala ob-
líbeným místem pro milovníky jachtingu, surfování, potápění a dalších vodních sportů. Má krásné, kombinované pláže.
Přírodní, písčité, oblázkové, betonové. Každý host zde najde „svůj“ kousek moře. 

KORČULA
Patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na chorvatském přímoří. Stará část Korčuly leží na vyvý-
šeném poloostrůvku spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Je ze všech stran obklopena hradbami ze 14.-16. stol.
Na obejití hradeb je třeba 15-20 minut. Z opevnění vynikají čtyři národní věže, válcové bašty, z nich je nejmohut-
nější Barbarigo v přístavu. Hradby jsou přerušeny dvěma branami, a to Mořskou branou a Pevninskou branou.
Střed starého města tvoří na nejvyšším bodě Strossmayerovo náměstí s goticko-renesanční katedrálou sv. Marka
ze 16.-17. stol. Součástí je baptisterium ve zvonici katedrály. Sousední Opatský palác s opatskou klenotnicí, cenné
liturgické předměty, obrazy, sochy aj. Komplex náměstí doplňuje nejstarší korčulský kostel, kostel sv. Petra ze 14.
stol. V blízkosti je dům, kde se údajně narodil slavný cestovatel Marco Polo - dům se však nedochoval, zůstala
jen věž (pozorovatelna).

PLÁŽ KOMODOR

CVIČEBNÍ PLOCHA
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HOTEL PARK ***/** - KORČULA  (OSTROV KORČULA)

Hotel se nachází v zátoce na pobřeží v borovém háji, je vzdálen
cca 5 minut pěší chůze od starého města. Hotel se skládá ze
dvou pavilonů, které jsou spojeny s centrální budovou. V pavi-
lonu** jsou nerenovované dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje,
které mají telefon, koupelnu. V pavilonu*** jsou renovovanější
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, které
mají  SAT/TV, telefon, koupelnu, balkon. Hostům je k dispozici
hotelová restaurace, aperitiv bar, TV místnost, kafé bar, pro-
dejna suvenýrů, snack bar, taverna, WI-FI v recepci, parkoviště
(za poplatek). Pro děti je zde zajištěna animace. Pláž je obláz-
ková, betonová plata, vzdálená cca 50 m od hotelu. Lehátka
a slunečníky jsou k dispozici za poplatek. Ke sportovnímu vyžití
slouží v blízkosti tenisové dvorce, stolní tenis, hřiště pro míčové
hry, vodní sporty a další.

PRO SENIORY 65+  SLEVA 10 % v termínech 24.6.- 9.9.2017
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.4.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

HOTEL PARK**/***- KORČULA (OSTROV KORČULA)
Termín                                                   10.6.- 24.6.           24.6.- 8.7.           8.7.- 26.8.           16.9.-30.9.

                                                                    9.9.- 16.9.           26.8. -9.9.                                               

                                                                  7=6 (AKC)                                                                   7=6 (AKC)

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM ***               7230                   9250                  10250                   5530

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 7-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.           ZDARMA                4630                   5130                ZDARMA

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             3610                   4630                   5130                    2760

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.            5060                   6480                   7180                    3870

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               5060                   6480                   7180                    3870

dětská postýlka - na vyžádání                       ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 P, 4/1 P, 1/2 BM, 1/1 BM

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze  - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři 
domácí zvířata do 15 kg 10 EUR/den - na vyžádání - platí se na místě v recepci  
trezor na recepci 5 EUR/týden - platí se na místě v recepci, parkování  8 EUR/den/auto -
platí se na místě v recepci.
AKC 7=6 - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.

PORT 9 ISLAND
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PORT 9 ISLAND FAMILY RESORT**** - KORČULA (OSTROV KORČULA)

PRO SENIORY 65+ SLEVA 10 % v termínech od 24.6. - 9.9.2017
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.4.2017 SLEVA 10% Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

Resort se nachází v klidné „Zátoce mušlí“ v zeleni, cca 3 km
od centra města Korčula a cca 300 m od  trajektiště Orebić-
Dominče. Komplex nabízí ubytování v pěti hotelových pavilo-
nech. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové s možností
přistýlky, typu Standard, Superior, rodinné pokoje, Junior suite.
Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, koupelnu, klimatizaci, bal-
kon, WI-FI. Rodinný pokoj Family jsou 2 pokoje propojené vnitř-
ními dveřmi, každý pokoj má svou koupelnu. Junior Suite jsou
2 pokoje propojené vnitřními dveřmi s jednou koupelnou. Ro-
dinné pokoje a Junior Suite mají balkon nebo terasu.
Hostům je k dispozici recepce, centrální restaurace, restaurace
a la carte, lobby bar,  grill bar na pláži, bar u bazénu, taverna,
venkovní bazény, terasa s živou hudbou, dětské hřiště, WI-FI
parkoviště. Středisko zajišťuje animace pro děti (Mini klub). Ke
sportovnímu vyžití slouží 2 tenisové dvorce s umělým povr-
chem, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, vodní sporty
a další. V blízkosti je potápěčská škola.
Pláže jsou oblázkové, písčité i přírodní skalnaté se schůdky do
moře, vzdálené cca 100 m. Jedna z pláží je velmi vhodná pro
děti, neboť pláž je ze sypkého písku a postupně se svažuje do
moře. Lehátka a slunečníky na pláži jsou k dispozici za popla-
tek. Je zde spojení lodním taxi s městem Korčula (cca 10 Kn)
a to v každou celou hodinu.

PORT 9 ISLAND FAMILY RESORT - 
KORČULA (OSTROV KORČULA)
Termín                                                10.6.- 24.6.    24.6.- 8.7.       8.7.- 26.8.       9.9.- 16.9.     16.9.-30.9.

                                                                                      26.8. -9.9.                                                             

                                                               7=6 (AKC)                                                                                     

dosp. osoba v 1/2 pokoji Superior, BP         11260           16000             17000             13250            10250

dítě do 7 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě 7-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.       ZDARMA         8000               8500               6630              5130

dítě do 7 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          5630             8000               8500               6630              5130

dítě 7-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        7880            11200             11900              9280              7180

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            7880            11200             11900              9280              7180

all inclusive light                                            3750             3750               3750               3750              3750

dětská postýlka - na vyžádání                    ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard P, 1/2 Superior BP, 
1/2 Superior lux BP, 2/2 Family BP/T, Junior Suite, BP/T,  1/1 Standard P, 1/1 Superior BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, klimatizace, pobytová taxa, závěrečný úklid,WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
domácí zvířata do 15 kg 10 EUR/den - na vyžádání - platí se na místě v recepci
X - 2/2 rodinný pokoj Family  - 2 pokoje propojené vnitřními dveřmi, každý pokoj má svoji
koupelnu, mají balkon nebo terasu.  Junior Suite - 2 pokoje propojené vnitřními dveřmi
s jednou koupelnou, mají balkon nebo terasu - pokoje mohou být obsazené
max. 2 dospělými osobami a 2 dětmi do 14 let 
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají 
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME SLEVU 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.4.2017 POSKYTUJEME SLEVU 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

PORT9 APARTMÁNY**** (KORKYRA GARDENS) - KORČULA (OSTROV KORČULA)

Komplex apartmánů, je obklopen borovým hájem, nachází se v klidné „Zátoce mušlí“, cca 3 km od centra města Korčula a cca
300 m od  trajektiště Orebić-Dominče. Apartmány jsou vybavené moderním nábytkem a mají: ložnici(e), denní místnost s vybaveným
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, SAT/TV, telefon, koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci, balkon nebo terasu, WI-FI.
Typy apartmánů:
typ A (1/2+2) - 1 ložnice se 2 lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
typ C (1/3+2) - 1 ložnice se 3 lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby   
typ B (2/2+2) - 2 ložnice se 2 lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, druhé WC
Hostům je k dispozici recepce, centrální restaurace, lobby aperitiv bar, pivnice, taverna, terasa, snack bar, koktejl bar, TV místnost,
kadeřnický salón, obchod se suvenýry, samoobsluha v přilehlém kempu, WI-FI, parkoviště. Středisko má venkovní bazén s mořskou
vodou. Pro děti je zde dětský bazén, dětské hřiště. Středisko zajišťuje animaci pro děti i dospělé. Ke sportovnímu vyžití slouží 2 te-
nisové dvorce s umělým povrchem, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, vodní sporty a další. V blízkosti je potápěčská škola. 
Pláže jsou oblázkové, písčité i přírodní skalnaté se schůdky do moře, vzdálené cca 100 m. Jedna z pláží je velmi vhodná pro děti,
neboť pláž je ze sypkého písku a postupně se svažuje do moře. Lehátka a slunečníky na pláži jsou k dispozici za poplatek. Je zde
spojení lodním taxi s městem Korčula (cca 10 Kn) a to každou celou hodinu.

HOTEL AMINESS LUME (DŘÍVE HOTEL FERAL) – ALL INCLUSIVE LIGHT**** - 
BRNA (OSTROV KORČULA)

BRNA

Hotel Aminess Lume se nachází v zálivu Brna, uprostřed jižní části ostrova Korčula, asi 30 km od města Korčula. Hotel je
obklopený borovým lesem a jeho umístění umožňuje romantické procházky podél moře a mezi piniemi. V hotelu jsou pokoje
dvoulůžkové s možností přistýlky, jednolůžkové, rodinné (dva pokoje propojené vnitřními dveřmi, dvě koupelny) a suity. Pokoje
mají SAT/TV, rádio, telefon, minibar, trezor, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci, přípojku na internet (bez doplatku), balkon
situovaný na mořskou stranu. Jednolůžkové pokoje mají pouze francouzský balkon. Hostům je k dispozici klimatizovaná
restaurace s terasou a krásným výhledem, venkovní bazén s terasou, internet na recepci (zdarma), internetový koutek, parkoviště
(zdarma). Hotelová pláž je štěrková, kamenná. Na pláži je snack bar, malý obchod se suvenýry, prodej novin. Je zde možnost
pronájmu potřeb pro vodní sporty, dále aut, skútrů, jízdních kol. V zálivu Istruga, asi 500 m od hotelu, je písečná pláž. V blízkosti
této pláže je rekreační centrum, které nabízí víceúčelové hřiště, stolní tenis, volejbal, tenisové dvorce s večerním osvětlením. Je
zde také restaurace á la carte s terasou, na které se konají různé zábavní večery. Místní nabídka výletů např. na ostrov Lastovo,
ostrov Mljet, do Dubrovníku a další. Od roku 2017 je tento hotel nabízen pouze s polopenzí bez nápojů v ceně!

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20% !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15% !!!  
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!! 

APARTMÁNY KORKYRA GARDENS**** - 
KORČULA (OSTROV KORČULA)
Termín                                                10.6.- 24.6.    24.6.- 8.7.       8.7.- 26.8.       9.9.- 16.9.     16.9.- 30.9.

                                                                                      26.8.- 9.9.                                                             

                                                                 7=6 AKC                                                                                       

1/2+2 APT - typ A                                         17850           24750             26250             21000            15750

1/3+2 APT - typ C                                         20190           27500             29000             23750            18500

1/4+2 APT - typ B                                        23380           35750             40000             27500            22250

dětská postýlka - na vyžádání                    ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), závěrečný úklid 30 EUR/APT - platí se na místě v recep-
ci
Domácí zvířata do 15 kg 10 EUR/den - na vyžádání - platí se na místě v recepci 
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.  
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VELA LUKA
Vela Luka se rozkládá na západní straně ostrova Korčula v širokém zálivu s menšími zátokami a s četnými malebnými
ostrůvky. Je hlavním trajektovým přístavem při cestě lodí Split - Korčula. Vela Luka je stejně slunné místo jako se traduje
o ostrovu Hvar. Podle gastronomické nabídky mořských specialit (místní obyvatelé jsou vyhlášenými rybáři), četných
veloluckých hospůdek a restaurací oceníte vkus Dalmácie a nezapomenete na přátelskou atmosféru tamních obyvatel.
Moře sem přináší svou vůni i krásu, která činí Velu Luku ideálním místem pro odpočinek.

HOTEL AMINESS LUME - BRNA (OSTROV KORČULA)
Termín                                              20.5.- 10.6.10.6.- 24.6. 24.6.- 15.7. 15.7.- 26.8.  9.9.- 16.9.  23.9.- 30.9.

                                                             16.9.- 23.9.  2.9.- 9.9.    26.8.- 2.9.                                                 

                                                                            7=6 (AKC)                                                                                               7=6 (AKC)

dosp. osoba v 1/2 pokoji, BM, (S2BM)        8080         11500         13750         16500          9500           6800

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dítě 12-14 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA       5750           6880           8250           4750       ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       4040          5750           6880           8250           4750           3400

dítě 12-14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       5650          8050           9630          11550          6650           4760
dětská postýlka (pro dítě do 4 let) - 
na vyžádání                                             ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          6460          9200          11000         13200          7600           5440

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2+2 BM, 1/1 MS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, přivítací přípitek (vždy
v pátek v 18:30), tematické večeře s živou hudbou 2x týdně v termínech od 1.6. do 1.9.2017
- Dalmatinská večeře  (pátek), Večer šéfa kuchyně (úterý), využívání venkovního bazénu,
lehátka a slunečníky u bazénu (omezené množství), ručníky u bazénu, hudební večery každý
den kromě soboty v termínech od 1.6. do 1.9.2017, animace (pouze červenec, srpen), WI-FI

v recepci a na pokojích, internetový koutek, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků,
klimatizace, závěrečný úklid, pobytová taxa, parkování (nehlídané)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři
X - rodinný pokoj - dva dvoulůžkové pokoje spojené vnitřními dveřmi 
domácí zvířata - nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.

BAZÉN HOTELU
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HOTEL POSEJDON - ALL INCLUSIVE LIGHT*** - VELA LUKA (OSTROV KORČULA)

Hotel Posejdon je postaven přímo na nábřeží a od centra města Vela Luka jej dělí pouze průplav široký 200 m a je s ním spojen
turistickým člunem. Pobřežní cesta do centra města je dlouhá asi 1,2 km. Před hotelem mezi palmami je uměle vytvořená vlastní,
menší oblázko-písčitá pláž s plážovým barem. Hotel nabízí pokoje dvoulůžkové s možností přistýlky nebo jednolůžkové, které jsou
vybavené koupelnou, SAT/TV, telefonem, klimatizací. Balkon mají jen některé pokoje – viz. ceník. Hotel má klimatizovanou
restauraci, terasu s živou hudbou, aperitiv bar, vnitřní bazén, parkoviště a WI-FI za příplatek. Ke sportovnímu vyžití slouží
v blízkosti hotelu jedno z nejmodernějších potápěčských center Posejdon. Je zde možnost si pronajmout člun, vodní skútr nebo
jízdní kolo. Veřejná oblázková pláž je vzdálena cca 100 m od hotelu. Na pláži bohatá nabídka místních vodních sportů. Hotel
Posejdon je vzdálen cca 2,5 km od přístaviště trajektů ve městě Vela Luka.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL ADRIA - ALL INCLUSIVE*** - VELA LUKA (OSTROV KORČULA)

Hotel Adria je vzdálen od centra Vela Luky asi 2,5 km pěší
chůze v klidném zálivu s vlastní oblázkovou pláží.Hotel má
127 pokojů vybavených koupelnou, SAT/TV, telefonem, klima-
tizací, z toho 65 pokojů na mořskou stranu s balkonem. Má
8 rodinných pokojů, z toho 6 do parku, 2 na mořskou stranu.
Všechny pokoje a společné prostory jsou klimatizovány. Hotel
má venkovní bazén, vnitřní bazén se sladkou vodou (v sezóně
uzavřen). Součástí hotelu jsou dále restaurace, obchod, aperitiv
bar, terasa s živou hudbou, parkoviště, WI-FI za příplatek. Ke
sportovnímu využití slouží dva tenisové kurty, stolní tenis,
půjčovna jízdních kol, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL  POSEJDON - ALL INCLUSIVE  LIGHT - 
VELA LUKA (OSTROV KORČULA)
Termín                                                   20.5.- 27.5.          27.5.- 24.6.         24.6. - 22.7.         22.7.-  19.8.

                                                                  23.9.- 30.9.          9.9.- 23.9.           19.8.- 9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                     10000                 11000                 12000                  14000
dítě do 6 let - přistýlka se 2 dosp.os. 
i řádné lůžko s 1 dosp.os.                             ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 6-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.              6000                   6600                   7200                    8400

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             7000                   7700                   8400                    9800

dětská postýlka                                                1250                   1250                   1250                    1250
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 MS, 1/2 BP, 1/2 P, 1/1 BM, 
1/1 MS, 1/1 BP, 1/1 P                                                                                                                           

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u obědů a večeří točené
domácí alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, vína červená a bílá, tonic, cola, voda,
různé limonády, šťávy), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatiza-
ce
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce)

HOTEL  ADRIA - ALL INCLUSIVE - 
VELA LUKA (OSTROV KORČULA)
Termín                                                   20.5.- 27.5.          27.5.- 24.6.         24.6. - 22.7.         22.7.-  19.8.

                                                                  23.9.- 30.9.          9.9.- 23.9.           19.8.- 9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                     11250                 12250                 13250                  15250
dítě do 6 let - přistýlka se 2 dosp.os. 
i řádné lůžko s 1 dosp.os.                             ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

dítě 6-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.              6750                   7350                   7950                    9150

dítě 6-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             7880                   8580                   9280                   10680

dětská postýlka                                                1250                   1250                   1250                    1250

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP, 1/2 P, 1/1 BM, 1/1 BP, 1/1 P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u obědů a večeří točené
domácí alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, vína červená a bílá, tonic, cola, voda,
různé limonády, šťávy), neomezené nápoje na baru od 10:30 do 22:30 (pivo, víno, voda,
limonády, šťávy, destiláty), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klima-
tizace
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce)
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HOTEL SOLITUDO*** – PASADUR (OSTROV LASTOVO)

Hotel Solitudo se nachází na nejjižnějším chorvatském ostrově Lastovo, je jediným hotelem na tomto ostrově. Leží na pobřeží
v laguně malebné vesnice Pasadur, asi 20m od pláže a je obklopen borovicemi a středomořskou vegetací. Díky jedičnému
umístění v panenské historické oblasti, jenž byla posledních více než 50 let uzavřena veřejnosti, nádherné přírodě a průzračně
čistému moři představuje pobyt v hotelu Solitudo dokonalý úkryt před civilizací. Hotel má kapacitu 60 pokojů a 12 luxusních
hotelových suitů (info v CK). Všechny pokoje jsou situovány na mořskou stranu, mají klimatizaci, minibar, koupelnu s vysoušečem
vlasů, trezor, SAT/TV, telefon. Některé pokoje mají navíc balkon nebo terasu (viz ceníková tabulka).  Hosté mají k dispozici recepci,
restauraci s krásnou terasou, piano bar, směnárnu, dalmatinskou konobu s velkým výběrem místních specialit, malý obchod.
Hotel má také saunu a jacuzzi, fitness s pohledem na moře. Je zde potápěčské centrum s potápěčskou školou. Potápěčské
centrum nabízí denní, noční a dobrodružné potápění, ceny podle počtu ponorů. Před hotelem je molo na jachty. V blízkosti je
možnost vodních sportů a půjčovna jízdních kol, skútrů a automobilů, stezky pro turisty a běžce. Pláže před hotelem jsou skalnaté,
nově upravené. Připojení k internetu je zdarma v prostoru recepce a aperitiv baru.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10%  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL SOLITUDO - PASADUR (OSTROV LASTOVO)
Termín                                                 13.5.-27.5.    27.5.-24.6.       24.6.-8.7.         8.7.-29.7.      29.7.-12.8.

                                                                 9.9.-30.9.      26.8.-9.9.       19.8.-26.8.      12.8.-19.8.              

dospělá osoba v 1/2 pokoji Standard, 

MS, balkon/terasa                                        7250             8250              10500             13500            14750

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp.os.      ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA

dítě do 12-16 let - přistýlka se 2 dosp.os.        3630             4130               5250               6750              7380

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp.os.        5080             5780               7350               9450             10330

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.         5800             6600               8400              10800            11800
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách:  1/2 Standard MS balkon/terasa,
1/2 Standard MS,  1/1 Standard MS balkon/terasa, 1/1 Standard MS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr z menu
(jedno jídlo je rybí), každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, transfer od
trajektu k hotelu a zpět
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
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OSTROV MLJET
HOTEL ODISEJ*** - POMENA (OSTROV MLJET)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!! 

Hotel Odisej je jediným hotelem na ostrově Mljet. Stojí v osadě Pomena, nedaleko chráněné zátoky. Poblíž je největší a nejhezčí
přístav na ostrově Polače. Hotel má hlavní budovu a pavilon. Všechny společné prostory jsou klimatizované. V hotelu jsou
jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky typu Classic, Superior, Deluxe. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon,
minibar, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci. Některé pokoje jsou s balkonem. Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar,
směnárna, trezor, plážový bar, venkovní terasa, bazén pro děti, TV místnost, snack bar, pizzerie. WI-FI na recepci (zdarma),
parkoviště. V blízkosti hotelu mohou klienti využít vodní sporty, půjčovnu jízdních kol a skútrů, potápěčské centrum. Klienti
s pobytem na 7 nocí mají v ceně vstupenku do Národního parku Mljet, při menším počtu nocí si ji musí povinně zakoupit. Pláže
jsou zde přírodní kamenité a betonová plata cca 50 m od hotelu. Sprchy na pláži. V jihovýchodní části ostrova najdete v zátoce dvě
krásné písčité pláže Velika Saplunara a Mala Saplunara.

OSTROV HVAR
Hvar, 69 km dlouhý, je nejdelším ostrovem na Jadranu. Díky slunečnímu bohatství je již dávno nazýván „jadranskou
Madeirou“. Ostrov vyniká mimořádně mírným a příznivým podnebím. Má nejvíce hodin slunečního svitu ze všech míst na
Jadranu. Je nepochybně jedním z nejkrásnějších ostrovů. Najdete zde rozsáhlé lesy borovic, úrodná pole, kde se pěstují
olivy, vinná réva, fíky, svatojánský chléb, citrusy a aromatické rostliny. Na ostrov Hvar jezdí pravidelný trajekt ze Splitu do
Starigradu, nebo přímo loď do města Hvar.

STARI GRAD
Staré rybářské městečko, přístav a hospodářské středisko, od pol. 60. let oblíbené letovisko. Leží na konci hlubokého
starigradského zálivu na severozápadním pobřeží ostrova Hvar. V okolí rozsáhlé lesy, které příznivě ovlivňují zdejší podnebí. Na
přelomu 15. a 16. stol. zde žil zakladatel tradice chorvatské literatury básník Petr Hektorović, v jehož domě se dnes nachází
muzeum.

HOTEL ODISEJ -  POMENA (OSTROV  MLJET)
Termín                                                   20.5.- 10.6.          10.6.- 8.7.           8.7. - 15.7.           15.7.- 26.8.

                                                                                              26.8.- 30.9.                                              

dospělá osoba v 1/2 pokoji Classic, BP            5750                   9500                  12000                  13000

1.dítě do 13 let - přistýlka se 2 dosp.os.        ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
2.dítě do 13 let bez lůžka 
se 2.dosp.os. a dítětem                                    2880                   4750                   6000                    6500

dítě do 13 let - řádné lůžko se 1 dosp.os.            2880                   4750                   6000                    6500

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.            4600                   7600                   9600                   10400

plná penze                                                       1000                   1500                   1500                    1500
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Deluxe BM, 
1/2 Superior MS, 1/2 Classic BP, 1/2 Classic P, 1/1 Deluxe BM, 1/1 Superior MS, 
1/1 Classic BP, 1/1 Classic P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace, vstupenka do Národního parku Mljet
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,

pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
V případě kratšího pobytu jak 7 nocí není vstupenka do Národního parku Mljet v ceně pobytu,
musí se zakoupit na místě, cena cca 12 EUR/osoba

NOVINKA
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HOTEL ARKADA** - STARI GRAD (OSTROV HVAR)

Příjemný hotel, který se na-
chází cca 1 km od centra
města. Pokoje jsou dvoulůž-
kové (s přistýlkou pouze po-
koje do parku) a jednolůžkové.
Všechny pokoje mají balkon,
SAT/TV, TEL, celkové vybavení
staršího data. Pokoje na moř-
skou stranu mají nově stolní
ventilátory. Hostům je k dis-
pozici restaurace, kavárna,
cukrárna, taverna, aperitiv
bar, TV místnost, taneční te-
rasa, obchod se suvenýry,
sauna, fitness. Hotel má vnitř-
ní bazén s vyhřívanou moř-
skou vodou (ten je však ote-
vřen v časné předsezóně a po-
sezóně), venkovní bazén
s mořskou vodou. Na recepci
hotelu je Wi-Fi přístup zdarma.
Pláže jsou oblázkové, přírodní
kamenité (kamenná plata),
vzdálené cca 50-100 m. Ke
sportovnímu vyžití slouží te-
nisové dvorce, stolní tenis,
minigolf, hřiště pro míčové
hry, škola potápění, půjčovna
jízdních kol, skútrů, loděk
a aut.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!! .
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

TURISTICKÝ KOMPLEX HELIOS - APARTMÁNY HELIOS** – STARI GRAD

Komplex se skládá z několika budov, nachází se cca 1 km od centra městečka Stari Grad, se kterým má pravidelné lodní
spojení. Apartmány jsou typu studio (velikost cca 25 m2) a jsou to přízemní apartmány umístěné v zeleni. Mají jednu
místnost se 2 lůžky a přistýlkou, vybavený kuchyňský kout, sociální zařízení a terasu. Klienti v apartmánech mají možnost
připlatit si stravování, které se podává v hotelu Arkada. Televize na recepci, obchod se suvenýry, terasa. Pláže jsou částečně
oblázkové, částečně betonová plata na slunění, vzdálené cca 150 m od objektu. Sportovní možnosti jsou u hotelu Arkada.

HOTEL ARKADA - STARI GRAD (OSTROV HVAR)
Termín                                                 27.5.-10.6.     10.6.-8.7.        8.7.-15.7.        15.7.-19.8.       2.9.-9.9.

                                                                 9.9.-16.9.      19.8.-2.9.                                                             

                                                               7=6 (AKC)                           7=6 (AKC)                                      

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BMS                5530             8380               8820              10380             6500

dítě 2-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          2760             4190               6170               7260              3250

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BP                    5100             7630               8290               9750              6000

dítě 2-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.       ZDARMA         3810               4140               4880          ZDARMA

dítě 2-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          2550             3810               5800               6830              3000

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.            3570             5340               5800               6830              4200

příplatek plná penze                                      2500             2500               2500               2500              2500

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BMS, 1/2 BP, 1/1 BMS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka do 2 let na vyžádání  - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.

TURISTICKÝ KOMPLEX HELIOS - APARTMÁNY HELIOS -
STARI GRAD (OSTROV HVAR)
Termín                                                        27.5.-10.6.                      10.6.-8.7.                       8.7.-19.8.

                                                                        2.9.-16.9.                       19.8.-2.9.                              

1/2+1 APT - typ studio                                         6500                              8250                             10000
příplatek polopenze (švédský stůl) - 
dospělá osoba  X                                                 4500                              4500                             4500
příplatek polopenze (švédský stůl) - 
dítě 2-12 let   X                                                    3000                              3000                             3000

příplatek obědy (menu)   X                                   2500                              2500                             2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze připlatit), pobytová taxa
– POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
X - stravování se podává v hotelu Arkada
dětská postýlka do 2 let na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domácí zvíře na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15 % !!! 
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

HOTEL A DEPANDANCE LAVANDA – ALL INCLUSIVE LIGHT*** - STARI GRAD (OSTROV HVAR)

Hotel leží 50 m od moře, asi 800 m od centra města a 100 m od hotelu Arkada. Je obklopen borovým hájem. Hlavní budova
má 80 pokojů. Depandance je vzdálena jen 20 m od hlavní budovy a má 91 pokojů. Pokoje v hotelu jsou dvoulůžkové
s možností přistýlky, balkonem na mořskou stranu a klimatizací, jednolůžkové pokoje s balkonem do parku bez klimatizace.
Pokoje v depandanci jsou s balkonem na mořskou stranu bez klimatizace. Všechny pokoje mají dále sociální zařízení,
SAT/TV, telefon. Trezor k dispozici na recepci zdarma. Hosté mají k dispozici recepci, restauraci, aperitiv bar, terasu. Hotel má
2 bazény se sladkou vodou (pro dospělé a děti). Na recepci a u bazénu je Wi-Fi přístup zdarma. Pláže jsou 50 m od objektu,
betonové, kamenité, oblázkové. Ke sportovnímu vyžití slouží minigolf, stolní tenis, 4 tenisové dvorce, plážový volejbal,
basketbal, půjčovna jízdních kol, skútrů, aut a loděk.

HOTEL LAVANDA - ALL INCLUSIVE LIGHT - STARI GRAD
(OSTROV HVAR)
Termín                                               22.4.-27.5.  27.5.-10.6.   10.6.-8.7.    8.7.-15.7.   15.7.-19.8.    2.9.-9.9.

                                                              16.9.-7.10.   9.9.-16.9.    19.8.-2.9.                                                 

                                                              7=6 (AKC) 7=6 (AKC)                       7=6 (AKC)                                 
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
BM, klimatizace                                          5840          7440          11380         11900         14000          8750

dítě 2-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA   ZDARMA       5690           5950           7000       ZDARMA

dítě 2-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       2920          3720           5690           8330           9800           4380

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          4090          5210           7960           8330           9800           6130
dospělá osoba v 1/1 pokoji - 
BP, bez klimatizace                                      5840          7440          11380         11900         14000          8750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u obědů a večeří 2 druhy
místního alkoholu, točené pivo, bílé a červené víno, nealkoholické nápoje z automatu (2
druhy šťáv, minerální voda a neperlivá voda), odpoledne zmrzlina a sušenky pro děti,
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, parkování, použití trezoru na
recepci, minigolf, plážový volejbal, tenis - dle obsazenosti kurtů, lehátka a slunečníky
u bazénu, 1x týdně tematický večer, ZDARMA WI-FI připojení u bazénu a na recepci, fitness
v hotelu Arkada (100 m)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka do 2 let na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
domací zvířata - nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.

DEPANDANCE LAVANDA - ALL INCLUSIVE LIGHT - 
STARI GRAD (OSTROV HVAR)
Termín                                               22.4.-27.5.  27.5.-10.6.   10.6.-8.7.    8.7.-15.7.   15.7.-19.8.    2.9.-9.9.

                                                              16.9.-7.10.   9.9.-16.9.    19.8.-2.9.                                                 

                                                              7=6 (AKC) 7=6 (AKC)                       7=6 (AKC)                                 

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BMS              5210          6590          10250         10630         12500          7750

dítě 2-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA   ZDARMA       5130           5310           6250       ZDARMA

dítě 2-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       2600          3290           5130           7440           8750           3880

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          3640          4610           7180           7440           8750           5430

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, u obědů a večeří 2 druhy
místního alkoholu, točené pivo, bílé a červené víno, nealkoholické nápoje z automatu (2
druhy šťáv, minerální voda a neperlivá voda), odpoledne zmrzlina nebo popcorn pro děti,
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, parkování, použití trezoru na
recepci, minigolf, plážový volejbal, tenis - dle obsazenosti kurtů, lehátka a slunečníky
u bazénu, 1x týdně tematická večeře, ZDARMA WI-FI připojení u bazénu a na recepci, fitness
v hotelu Arkada (100 m)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
dětská postýlka pro děti do 2 let - na předchozí vyžádání 5 EUR/den - platí se na místě v re-
cepci
domací zvířata - nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.
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HVAR
Přístavní městečko stejnojmenného ostrova leží na jihozápadě ve velké zátoce přímo naproti souostroví „Paklenické
ostrovy“. Lemují jej 700 let staré hradby a pevnosti. Velkému náměstí, jež je považováno za nejkrásnější v Dalmácii, dominují
katedrála sv. Štěpána, palác Grodů, kamenné domy Burků a také se pyšní prvním komunálním divadlem v Evropě. Hvar je
nejen historickým centrem ostrova, ale i turistickým střediskem s jedinečnými klimatickými podmínkami.

HOTEL SIRENA** - HVAR (OSTROV HVAR)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 15.1.2017 SLEVA 5 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

Hotel se nachází v klidné zátoce Malá Garška, vzdálen 2,5 km od starého města Hvar. Hotel je pavilonového typu a skládá se
z pěti pavilonů (Levanda, Ružmarin, Kadulja, Vris a Maslina) a centrální budovy, kde je recepce, hotelová restaurace, internetový
koutek (zdarma). Bezplatné WI-FI připojení možné v prostoru recepce (recepční poskytne heslo), dále je tu klientům k dispozici TV
místnost spojená s dětskou hernou, dobře vybavené fitness, all inclusive bar u bazénu, animace pro děti i dospělé. Bazén
s mořskou vodou se nachází na zastřešené terase s výhledem na moře, kde večer hraje živá hudba pro všechny hosty. Bar
v budově u pláže poskytuje placené služby. Vedle něj je dětské hřiště. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, s koupelnou,
balkonem, SAT/TV, telefonem, většina pokojů je s pohledem na moře (nelze zaručit). Některé pokoje mají klimatizaci (viz ceník).
Všechny pokoje balkon mořská strana bez klimatizace jsou v budově Maslina, což je boční budova u úzkého zálivu. Hotel nabízí
buď polopenzi nebo službu all inclusive. Hotel zajišťuje celodenní animaci pro děti i dospělé. Ke sportovnímu vyžití slouží stolní
tenis, půjčovna jízdních kol, skútrů, kajaků, šlapadel, škola potápění. Nad hotelem Sirena se v kopci nacházejí  tenisové kurty –
městské sportovní centrum, nezávislé na hotelu. Pláže jsou oblázkové, přírodní kamenité a betonová plata vzdálená cca 50 -
100 m. Klienti mohou využít odvoz minibusem od hotelu do města, který jezdí každou hodinu od 8:00 do 12:00 a od 19:00 do
23:00 hodin. Cena jízdenky v roce 2016 byla 15 KN na osobu.

HOTEL SIRENA - POLOPENZE - HVAR (OSTROV HVAR)
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-26.8.

                                                                   16.9.-23.9.           9.9.-16.9.            26.8.-9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BMS                   5750                   7250                   7880                    8500

1. dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.        ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
2. dítě do 7 let - bez lůžka, 
se stravou se 2 dosp. os.                                  2880                   3630                   3940                    4250
dítě do 12 let - řádné lůžko  s 1 dosp. 
os. nebo 2 děti do 12 let v 1/2 pokoji              4030                   5080                   5510                    5950

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.           4600                   5800                   6300                    6800

dosp. os. v 1/2 pokoji - BMS, klimat.               6380                   7880                   8500                    9130

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
2. dítě do 7 let - bez lůžka, 
se stravou se 2 dosp. os.                                  3190                   3940                   4250                    4560
dítě do 12 let - řádné lůžko  s 1 dosp. 
os. nebo 2 děti do 12 let v 1/2 pokoji              4460                   5510                   5950                    6390

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.            5100                   6300                   6800                    7300

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250

domácí zvíře - na vyžádání                                2000                   2000                   2000                    2000
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BMS, 1/2 BMS klimatizace, 1/1 BMS, 
1/1 BMS klimatizace

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl,  každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, WI-FI přístup k internetu v prostoru recepce
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
trezor na recepci - 7 KN/den - platí se na místě v recepci



w w w. c h o r v a t s k o e x c l u s i v e . c z222

JELSA
Nachází se na severním pobřeží ostrova a je zhruba v jeho středu. Původní rybářská osada se stala živým turistickým
centrem, které Vám může nabídnout nejen pobyt na pláži, ale také příjemné procházky spletí uliček a starobylých náměstí
s nádherným parkem na samém mořském břehu. Díky velké členitosti pobřeží je kolem městečka několik malebných zátok,
ve kterých jsou jak oblázkové, tak písečné pláže. Na dvou písečných plážích (Mina a Grebišče) je vhodné koupání i pro malé
děti (pozvolný vstup do moře). V městečku je spousta kaváren, cukráren, restaurací, samoobsluh a tržiště. Ke shlédnutí je
zde kostel sv. Jana, farní kostel sv. Fabiána a sv. Šebestiána, pozůstatky řecké strážní věže zvané Tor, která byla ve 4.-3. st.
př. n. l. postavena z megalitických bloků. V blízkosti leží jeskyně Grapčeva Špilja. Večerní procházka světly ozářenou Jelsou
za šumění moře bude pro Vás  krásným zážitkem.

ADRIATIQ HOTEL HVAR*** - JELSA

Jen 100 m od pláže v mírném svahu v zeleni se nachází hotel Hvar. Od centra městečka je vzdálen asi 500 m. Má 205 pokojů
s balkonem, které jsou situovány na mořskou stranu nebo do parku. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, stropní ventilátor, koupelnu.
Pokoje na mořskou stranu mají možnost za příplatek klimatizaci (na vyžádání). Hostům je k dispozici recepce, směnárna, WI-FI, trezor
na recepci za poplatek, obchod se suvenýry, klimatizovaná restaurace, terasa s výhledem na moře, masážní salón, fitness, vnitřní
bazén s vyhřívanou mořskou vodou (uzavřen od 15.6. do 15.9.) a venkovní bazén s mořskou vodou. Ke sportovnímu vyžití slouží
4 tenisové dvorce, stolní tenis, minigolf, půjčovna jízdních kol a skútrů. Služby all inclusive začínají v den nástupu od 16.00 hod.
a končí v den odjezdu v 10.00 hod.   

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016  SLEVA 15 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2. 2017 SLEVA 10 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 5 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

HOTEL SIRENA - ALL INCLUSIVE - HVAR (OSTROV HVAR)
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-26.8.

                                                                   16.9.-23.9.           9.9.-16.9.            26.8.-9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji - BMS                   8000                   9500                  10130                  10750

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
2. dítě do 7 let - bez lůžka, 
se stravou se 2 dosp. os.                                  4000                   4750                   5060                    5380
dítě do 12 let - řádné lůžko  s 1 dosp. 
os. nebo 2 děti do 12 let v 1/2 pokoji              5600                   6650                   7090                    7530

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.           6400                   7600                   8100                    8600

dosp. os. v 1/2 pokoji - BMS, klimat.               8630                  10130                 10750                  11380

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA
2. dítě do 7 let - bez lůžka, 
se stravou se 2 dosp. os.                                  4310                   5060                   5380                    5690
dítě do 12 let - řádné lůžko  s 1 dosp. 
os. nebo 2 děti do 12 let v 1/2 pokoji              6040                   7090                   7530                    7960

dospělá osoba - přistýlka se 2 dosp.os.           6900                   8100                   8600                    9100

dospělá osoba v 1/1 pokoji - BMS                  12000                 14250                 15190                  16130

dosp. os. v 1/1 pokoji - BMS, klimat.              12940                 15190                 16130                  17060

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250

domácí zvíře - na vyžádání                                2000                   2000                   2000                    2000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, nápoje u obědů a večeří
a dále na all inclusive baru (od 10:00 do 22:00 hodin): točené domácí víno červené a bílé,
točené místní pivo, nealkoholické nápoje, minerální voda, neperlivá voda, domácí alkoholické
nápoje, překapávaná káva;  stolní tenis, lehátka na pláži, animační a zábavný program,
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, WI-FI přístup k internetu v prostoru
recepce
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce), povinný jednorázový přihlašovací poplatek 1 EUR/osoba - platí
se na místě v recepci
trezor na recepci cca 7 KN/den - platí se na místě v recepci
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ADRIATIQ HOTEL  HVAR - ALL INCLUSIVE - 
JELSA (OSTROV HVAR)
Termín                                                20.5.- 27.5.   27.5.- 10.6.     10.6.- 24.6.      24.6.- 8.7.      8.7.- 19.8.

                                                               23.9.- 30.9.   16.9.- 23.9.      9.9.- 16.9.       19.8.- 9.9.              

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                               

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                   8290             9140              10750             13500            16500

1. dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.     ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
2.dítě do 6 let bez lůžka 
se 2 dosp.os.a dítětem - na vyžádání             4140             4570               5380               6750              8250

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          6630             7310               8600              10800            13200

dosp.osoba - přistýlka se 2 dosp. os.             7460             8220               9680              12150            14850

dětská postýlka - na vyžádání                         750               750                 750                 750                750

domácí zvíře - na vyžádání                            2000             2000               2000               2000              2000

klimatizace jen v 1/2 BM - na vyžádání          1750             1750               1750               1750              1750

Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2, 1/1 BM, 1/1 BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze - švédský stůl, točené místní nápoje v baru
u bazénu 10:00-23:00 hod. (minerální voda, ovocné šťávy, víno, pivo, místní alkoholické
nápoje), odpolední svačina a káva 16:00-17:00 hod., každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, využití venkovního bazénu a fitness centra, 2x týdně živá hudba, 1x
týdně dalmatinská večeře, animace pro děti 6-12 let (červenec a srpen), WI-FI, parkování
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), trezor 1,5 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 ! Slevy se nesčítají.
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SENSES RESORT  (BÝVALÝ HOTEL ADRIATIC)*** - VRBOSKA (OSTROV HVAR) 

Nově zrekonstruované středisko Senses resort (původně hotel Adriatic) je pavilonového typu a nachází se cca 2 km východně od
městečka Vrboska, kam se klienti dostanou cestou podél mořského zálivu, večer osvětlenou. Je zde celkem 172 pokojů ve třech
pavilonech, obklopených borovicovým lesem. 
Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky orientované buď na mořskou stranu nebo do parku. Dále jsou tu pokoje Suite, které se
skládají z dvoulůžkové ložnice a z denní místnosti s rozkládacím gaučem, mají jednu koupelnu a jeden balkon, na který je vstup z obou
místností, televizor je v denní místnosti. Všechny pokoje jsou moderně vybavené, mají sociální zařízení, balkon nebo terasu,
klimatizaci, telefon, SAT/TV, trezor, WI-FI připojení k internetu (bezplatné) a minibar. Stravování je v centrální restauraci - snídaně
a večeře formou bufetu. Hosté mají k dispozici zmíněnou restauraci s pohledem na moře, café bar, plážový bar, wellness s finskou
saunou, hydromasážní vanou a výřivkou, malou tělocvičnu, parkoviště. Hotel má venkovní bazén se sladkou vodou a sluneční terasu
s lehátky. Pláž je oblázková a skalnatá, vzdálená pouze 50 m od pavilonů, lehátka a slunečníky jsou za poplatek, na pláži jsou sprchy. 
Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště na košíkovou, pétanque, půjčovna kajaků,
jízdních kol a další (za poplatek).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 20% !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 15% !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1.4.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

SENSES RESORT  (BÝVALÝ HOTEL ADRIATIC) - VRBOSKA
(OSTROV HVAR)
Termín                                               13.5.-27.5.   27.5.-3.6.    3.6-10.6.   10.6.-24.6.  24.6.-15.7.  15.7.-19.8.

                                                              16.9.-30.9.                     9.9.-16.9.    26.8.-9.9.  19.8.-26.8.          

                                                              7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                                                     
dospělá osoba v 1/2 pokoji - 
P, balkon/terasa                                          6800          7440           8750          10500         13000         16250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA    ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA     ZDARMA    ZDARMA

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       3400          3720           4380           5250           6500           8130
2-3 děti do 12 let 
v samostatném pokoji  Y                              4760           5210           6130           7350           9100          11380

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          6120          6690           7880           9450          11700         14630

příplatek oběd                                            2000          2000           2000           2000           2500           2500

dětská postýlka (na vyžádání)                       750            750             750             750             750             750
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 MS B/T, 1/2 P B/T, 
1/2+1 Suite B, 1/1 MS B/T, 1/1 P B/T

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné, WI-FI připojení k internetu na pokojích
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena také nezahrnuje nápoje u večeří,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)    
X  - tato cena platí i v případě obsazení 1/2+1 pokoje 1 dosp. a osobou a 2 dětmi do 12 let
(cena za každé dítě - jedno na řádném lůžku, druhé na přistýlce)
Y  - cena je za 1 dítě, děti jsou v samostatném 1/2 nebo 1/2+1 pokoji v doprovodu rodičů,
kteří mají svůj samostatný pokoj
Z - pokoj SUITE (31 m2) se skládá z dvoulůžkové ložnice a denní místnosti s rozkládacím
gaučem, cena je za celý pokoj pro 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé soby a 2 děti do 12 let
včetně polopenze bez rozdílu věku
Domácí zvířata nejsou povolena.
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6. Slevy se nesčítají.

NOVINKA
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OSTROV BRAČ
Tento ostrov je největší ze středodalmatských ostrovů. Je to pahorkatý ostrov se 778 m vysokou horou Vidova Gora. Je
složen převážně z vápenců, je známý svými krasovými útvary. Na ostrově se pěstuje hlavně vinná réva, olivy a mandloně.
Překrásné jemně oblázkové pláže a malebná městečka jsou velkým turistickým lákadlem. Nejznámějšími středisky ostrova
jsou Supetar a Bol. Spojení s pevninou je zajištěno pravidelnými trajekty z města Split.

SUPETAR
Je vzdálen pouze 9 NM od Splitu cesty trajektem. Městečko má 2600 obyvatel. Za římské vlády stál starý Supetar na
ostrůvku, kde je nyní hřbitov. V pozdním středověku se rozšiřoval kolem malé zátoky sv. Petra, podle níž dostal své jméno.
V roce 1827 se Supetar stal oficiálním centrem ostrova. Dnes oblíbené letovisko se spoustou zeleně a velmi dobrým
koupáním na písčitých plážích s pozvolným vstupem do vody. Borový porost dosahuje až k plážím.

TURISTICKÝ KOMPLEX VELARIS - PAVILONY VLAČICA/VRILO (POKOJE STANDARD)***- 
SUPETAR  (OSTROV BRAČ)

Resort Velaris se nachází v zálivu Vela Luka na západním okraji Supetaru, asi 1 km od centra města, od trajektiště a autobusového
nádraží. Leží v rozsáhlém parku (55000 m2), který sahá až k pláži.  Ve stylovém “přírodně-mediteránském parku” je rozmístěno
5 objektů ve vzdálenosti 30-100 m od pláže. Resort má 92 pokojů Superior****, které jsou umístěny v hotelu Amor a ve vile Vela
Luka. Tyto pokoje o velikost cca 26-29 m2, mají SAT/TV, telefon, trezor, minibar, koupelnu s vysoušečem vlasů, přípojku na
internet, klimatizaci. Pokoje jsou na mořskou stranu nebo do parku. Většina pokojů má balkon nebo terasu a některé mají
možnost přistýlky (rozkládací pohovka 100 cm x 180 cm vhodná pro 1 dospělou osobu nebo pro max. 2 děti do 12 let). Pokoje
suite mají navíc denní místnost.  Ceník pro hotel Amor a vilu Vela Luka naleznete na našich webových stránkách. Dále má resort
72 pokojů Standard***, které jsou umístěny v pavilonech Vlačica a Vrilo. Tyto pokoje o velikosti cca 17-23 m2 mají SAT/TV,
telefon, koupelnu s vysoušečem vlasů, přípojku na internet, klimatizaci. Pokoje na mořskou stranu mají balkon a některé možnost
přistýlky (rozkládací pohovka 100 cm x 180 cm vhodná pro 1 dospělou osobu nebo pro max. 2 děti do 12 let). Pokoje do parku
mají francouzské lůžko, jsou bez balkonu a nemají možnost přistýlky. Hosté mají k dispozici centrální restauraci s terasou, lobby
bar, restauraci a bar na pláži, venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, terasu na slunění, konferenční sál, schůzovní
salónky, internetový koutek, wireless přístup, wellness centrum. Pláže jsou oblázkovo-písčité, ale po 10 metrech pozvolného
vstupu spadají do větší hloubky. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce, košíková, škola potápění, půjčovna jízdních kol,
stolní tenis. Je zde dětské hřiště. V blízkosti komplexu je nabídka místních vodních sportů. Sportovní animace pouze v sezóně a to
5x v týdnu. Ceník hotelu Amor/vila Vela Luka naleznete na našich webových stránkách.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.12.2016 SLEVA 20 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.1.2017 SLEVA 15 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 %  Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

PLÁŽE V SUPETARU
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RESORT VELARIS - PAVILONY VLAČICA / VRILO - 
SUPETAR (OSTROV BRAČ)
Termín                                                20.5.- 27.5.   27.5.- 10.6.     10.6.- 24.6.      24.6.- 8.7.      8.7.- 26.8.

                                                               16.9.- 30.9.    9.9.- 16.9.        2.9.- 9.9.        26.8.- 2.9.              

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)                                                               

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, BM             5740             6590              10250             13000            14500
první dítě do 12 let - 
přistýlka se 2 dosp. os.                               ZDARMA      ZDARMA        ZDARMA        ZDARMA       ZDARMA
druhé dítě do 12 let - 
přistýlka se 2 dosp.os.a dítětem  X                2870             3290               5130               6500              7250

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.          2870             3290               5130               9100             10150

dosp.osoba - přistýlka se 2 dosp. os.             4300             4940               7690               9750             10880

dosp. os. v 1/2 pokoji Standard, PS  XX          5530             5950               9500              12250            13750

dosp. os. v 1/1 pokoji Standard, BM            8610             9880              15380             19500            21750

dosp. osoba v 1/1 pokoji Standard, PS         8290             8930              14250             18380            20630

dětská postýlka                                             1250             1250               1250               1250              1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, klimatizace,  závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
parkovné 3 EUR/auto/den - platí se na místě v recepci, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce)
X - pokoj Standard, BM - přistýlka je rozkládací pohovka (100 cm x 180 cm) pro 1 dospělou

osobu nebo pro max. 2 děti do 12 let  
XX - pokoj Standard, PS má francouzské lůžko, je bez balkonu a bez možnosti přistýlky
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - ZDARMA
domácí zvířata nejsou povolena
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6. Slevy se nesčítají.

HOTEL AMOR

VLAČICA VRILO VILA VELA LUKA
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APARTHOTEL BABURA*** - SUPETAR  (OSTROV BRAČ)

Aparthotel Babura se nachází v tiché ulici, cca 80 m od městské pláže a 200 m centra města. Leží v západní části města nad
hotelovým komplexem Svpetrvs resort.  Apartmány jsou v přízemí,1.,2. patře, mají denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem,
SAT/TV, ložnici(e),koupelnu, klimatizaci, balkon nebo terasu, vlastní vchod. Apartmán 1/2+1 má ložnici se 2 lůžky, denní místnost
s 1 lůžkem, apartmán 1/4+1 má dvě ložnice po 2 lůžkách a denní místnost s 1 lůžkem. Parkování je před hotelem. Hosté mohou
využívat WI-FI zónu, veliký zahradní gril v přízemí. Při zakoupení stravování klienti dochází do restaurace, Konoba NEVEN (viz.
obrázek), která je vzdálená cca 20 m. Pláže jsou oblázkové, štěrkové s pozvolným vstupem i s upravenými betonovými plochami na
slunění, vzdálené cca 150 m. V blízkosti jsou tenisové dvorce a ostatní sportovní zařízení (dle místní nabídky).

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

VILA CAGLE*** - SUPETAR (OSTROV BRAČ)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!

Vila Cagle na ostrově Brač se nachází cca 500 m od přístavu i
centra města Supetar. Ve vile jsou čtyři apartmány pro 4 osoby s
možností 1 přistýlky. Ve dvoře vily je zahradní gril a možnost par-
kování. Apartmány jsou umístěné v 1.,2. patře, mají 2 dvoulůžkové
ložnice, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem, SAT/TV,
koupelnu, balkon na mořskou stranu. V apartmánu je možná za
příplatek klimatizace a přistýlka (rozkládací gauč pro 1 osobu) v
denní místnosti. Pláže oblázkové, přírodní kamenité jsou vzdálené
cca 500 m.

APARTHOTEL BABURA - SUPETAR (OSTROV BRAČ)
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 24.6.      24.6.- 1.7.         1.7.- 8.7.       8.7.- 19.8.

                                                                2.9.- 30.9.     26.8.- 2.9.                             19.8.- 26.8.             

1/2+1 APT, B/T                                             7500            10000             11250             13750            15000

1/4+1 (2/2+1) APT, B/T                              10000           12500             15000             17500            20000

dítě 3-7 let bez lůžka                                    1250             1250               1250               1250              1250

snídaně                                                         1500             1500               1500               1500              1500

večeře                                                           2500             2500               2500               2500              2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, závěrečný úklid, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), domácí zvíře (na vyžádání) 10 EUR/den - platí se na
místě v agentuře
Klienti s autobusovou dopravou musí zaplatit  5 EUR/osoba - transfer k apartmánu a zpět -
platí se na místě v agentuře.
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA  NA LŮŽKO - ZDARMA
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VILA MARIA*** - SUPETAR (OSTROV BRAČ)

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!
Vila Maria na ostrově Brač se nachází cca 500 m od přístavu
i centra města Supetar. Ve vile jsou dva apartmány pro 4 osoby
s možností 2 přistýlek. Ve dvoře vily je zahradní gril a možnost
parkování. První apartmán je umístěn v přízemí, má 2 dvoulůžkové
ložnice, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem, SAT/TV,
koupelnu, vysoušeč vlasů, ventilátor, terasu. V jedné z ložnic je
možná za příplatek přistýlka (rozkládací gauč pro 1 až 2 osoby).
Druhý apartmán je umístěn v 1.patře, má 2 dvoulůžkové ložnice,
denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem, SAT/TV, kou-
pelnu, vysoušeč vlasů, balkon. V apartmánu je možná za příplatek
klimatizace a přistýlka (rozkládací gauč pro 1 až 2 osoby) v denní
místnosti. Pláže oblázkové, přírodní kamenité jsou vzdálené cca
500 m.

VILA GORDANA - SUPETAR (OSTROV BRAČ)
Vila Gordana je malý domek pro 4-5 osob, který se nachází
přímo u moře, obklopen olivovníky a středomořskou vegetací.
Má vlastní soukromou oblázkovou pláž, vzdálenou cca 10 m.
Vila je ideální pro hosty, kteří chtějí relaxovat na klidném místě.
Město a přístav Supetar je vzdálen cca 1 km. Ve vile jsou 2 dvou-
lůžkové ložnice, obývací místnost s vybaveným kuchyňským
koutem a rozkládací gaučem pro 1 osobu, SAT/TV, internet,
koupelna, vysoušeč vlasů, klimatizace, terasa. V zahradě jsou
lehátka, gril a možnost parkování.  

VILA MARIA - SUPETAR (OSTROV BRAČ)
Termín                                                   10.6.- 24.6.           24.6.- 1.7.            1.7.- 8.7.             8.7.- 19.8.

                                                                   2.9.- 10.9.           26.8.- 2.9.         19.8. - 26.8.                  

1/4 (2/2) APT, přízemí (pro 2 osoby)               7500                  10000                 11250                  12500

1/4 (2/2) APT, přízemí (pro 3-4 osoby)           10000                 12500                 13750                  15000

1/5 (2/2+1) APT, 1.patro (pro 4-5 osob)            12500                 15000                 16250                  17500

přistýlka                                                           1500                   2000                   2250                    2500

dítě 2-5 let bez lůžka                                        750                    1000                   1130                    1250

klimatizace pouze u 1/5 APT,1.patro                1500                   1500                   1500                    1500

snídaně                                                            1500                   1500                   1500                    1500

večeře                                                              2500                   2500                   2500                    2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
Klienti s autobusovou dopravou musí zaplatit  5 EUR/osoba - transfer k apartmánu a zpět -
platí se na místě v agentuře.
Snídaně a večeře se podává v nejbližší restauraci
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA  NA LŮŽKO - ZDARMA

VILA CAGLE - SUPETAR (OSTROV BRAČ)
Termín                                                20.5.- 10.6.   10.6.- 24.6.      24.6.- 1.7.         1.7.- 8.7.       8.7.- 19.8.

                                                                2.9.- 30.9.     26.8.- 2.9.                             19.8.- 26.8.             

1/4 (2/2) APT                                               7500            10000             12500             13750            15000

přístýlka                                                        1250             1250               2000               2500              2500

dítě 2-5 let bez lůžka                                      630               630                1000               1250              1250

snídaně                                                         1500             1500               1500               1500              1500

večeře                                                           2500             2500               2500               2500              2500

klimatizace                                                    1500             1500               1500               1500              1500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), domácí zvíře (na vyžádání) 10 EUR/den - platí se na
místě v agentuře
Klienti s autobusovou dopravou musí zaplatit  5 EUR/osoba - transfer k apartmánu a zpět -
platí se na místě v agentuře.
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA  NA LŮŽKO - ZDARMA
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BOL
Jediné pobřežní sídlo v jižní části ostrova chráněné Vidovou gorou (778 m) a Draževim brdem (627 m). Bol je umístěn - oproti jiným
pobřežním městům - na jižním zcela otevřeném pobřeží ostrova Brač. Mnoho civilizací, které prošli tímto ostrovem, zde zanechalo
materiální i duchovní hodnoty, jejichž pozůstatky můžeme na Bolu nalézt i dnes. Město je obklopeno od východu k západu
oblázkovými a písečnými plážemi v délce 15 km. Nachází se zde proslulá pláž Zlatni Rat (Zlatý Mys) což je 600 m dlouhý oblázkový
poloostrov který je známý tím, že mění svůj tvar podle směru větru a mořských proudů. Ve všech turistických průvodcích je tato pláž
řazena mezi 10 nejznámějších na světě. Bol je jedním z nejvíce navštěvovaných turistických středisek na Jadranu a úroveň hotelů
a jejich služeb odpovídá tomuto zájmu. Bol je i významným tenisovým centrem s pravidelným pořádáním světového turnaje WTA
kategorie žen. Samotné městečko je proslulé nejen svými plážemi, gastronomickými  pecialitami a bezpočtem restaurací, ale také
svými kvalitními víny.

APARTHOTEL MARKO***- SPLITSKA (OSTROV BRAČ)

Aparthotel Marko se nachází v klidné části městečka Splitska na ostrově Brač. Vzdálenost od centra cca 300 m, od města
Supetar 5 km. Aparthotel je umístěn přímo na mořském břehu, má vlastní pláž se slunečníky a lehátky. V aparthotelu je 15
apartmánů, které jsou v přízemí, 1., 2. patře.  Apartmány mají SAT/TV, vybavený kuchyňský kout, koupelnu, vysoušeč vlasů,
ventilátor, WI-FI. Studia mají jednu místnost, jsou s balkonem na mořskou stranu, nebo bez balkonu do parku. 1/2+2 apartmány
mají dvoulůžkovou ložnici a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, jsou s balkonem na mořskou stranu, nebo bez
balkonu do parku. 1/4+2 apartmány mají dvě dvoulůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, balkon
na mořskou stranu, jsou pouze v 2 patře.  Hosté mají k dispozici venkovní terasu, lehátka a slunečníky, krytou terasu s grilem,
parkoviště. V blízkosti je restaurace a kavárna. Pláže oblázkové, kamenité a betonové, vzdálené cca 15 min chůze.

VILA GORDANA - SUPETAR (OSTROV BRAČ)
Termín                                                 20.5.- 3.6.     3.6.- 10.6.       10.6.- 1.7.        1.7.- 22.7.     22.7.- 19.8.

                                                                                     16.9.- 30.9.      2.9.- 16.9.       19.8.- 2.9.              

1/4+1 vila                                                   15000           17500             30000             35000            42500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, závěrečný úklid, internet
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce)
Klienti s autobusovou dopravou musí zaplatit  5 EUR/osoba - transfer k apartmánu a zpět -
platí se na místě v agentuře.

APARTHOTEL MARKO - SPLITSKA
(OSTROV BRAČ)
Termín                                                    20.5.- 1.7.           1.7.- 2.9.

                                                                   2.9.- 30.9.                  

1/2 STD, BM                                                  15000                17500

1/2 STD, P                                                      13750                16250

1/2+2 APT, BM                                               22500                25000

1/2+2 APT, P                                                  17500                20000

1/4+2 APT, BM                                               30000                35000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní
nájem celého apartmánu s kom-
pletním vybavením, veškerá spo-
třeba el.energie, vody, plynu,
lůžkoviny, ručníky, závěrečný
úklid, WI-FI, lehátka a sluneč-
níky
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: do-
prava, cestovní pojištění, stra-
vování, pobytová taxa - PO-
VINNÝ PŘÍPLATEK (platí se
v CK/ u prodejce)
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BLUESUN HOTEL BONACA (FAMILY) *** - ALL INCLUSIVE - BOL (OSTROV BRAČ)

Nachází se v bezprostřední blízkosti známé pláže „Zlatni rat“,
v mírném svahu, cca 800 m od centra městečka Bol. Hotel je
pavilónového typu s dvoulůžkovými pokoji s možností přistýlky
a rodinnými pokoji (1/2+2). Komplex je určen zejména pro
rodiny s dětmi. Pokoje Superior mají klimatizaci, SAT/TV, TEL,
fén v koupelně, bezplatné WI-FI připojení k internetu, balkon
a jsou situované na mořskou stranu. Rodinné pokoje mají
navíc denní místnost se 2 lůžky, balkon nebo terasu. Hostům
je k dispozici vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace,
aperitiv bar, TV místnost, internetový koutek, obchod se
suvenýry, taneční terasa. Hotel má venkovní bazén se sladkou
vodou a dětský bazén. Hotel zajišťuje bohatou animaci s týmem
animátorů pro děti i dospělé – živá hudba, zábavné programy
na letní terase, pro děti mini klub a mini disko (v průběhu
hlavní sezóny). Nachází se zde také dětské hřiště. V sousedním
hotelu Elaphusa je wellness centrum. Pláže jsou oblázkové,
cca 200 m od komplexu. Pláž „Zlatni rat“ je vzdálena cca
400 m. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové dvorce se školou
tenisu, stolní tenis, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry,
vodní sporty a mnoho dalšího. Poznámka: u večeře je vyžadován
společensky vhodný oděv (muži – dlouhé kalhoty). Služby „all
inclusive“ (vše v ceně) – viz. ceníková tabulka.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!   

ZLATNI RAT
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BLUESUN HOTEL BORAK*** - BOL (OSTROV BRAČ)

Hotel se nachází přímo na moři, 50 m od oblázkové pláže. Do
centra města Bol a na vyhlášenou pláž „Zlatni rat“ je to 10
minut pěší chůze. Hotel má restauraci, recepci, aperitiv bar,
salon, internetový koutek (za poplatek), obchod se suvenýry,
taneční terasu. Všechny společné prostory jsou klimatizované.
Pokoje Standard jsou dvoulůžkové bez možnosti přistýlky. Mají
minibar, přímý telefon, bezplatné WI-FI připojení k internetu,
SAT/TV, vysoušeč vlasů, trezor, klimatizaci. V depandanci
hotelu Borak, která je vzdálena asi 50 m od hotelu, jsou
pokoje FAMILY 1/2+2, kde je ložnice a denní místnost s roz-
kládacím gaučem. Pokoje Family mají balkon nebo terasu
a jejich vybavenost je stejná jako u dvoulůžkových pokojů.
Venkovní bazén se sladkou vodou je spojen s dětským bazénem,
obklopen sluneční terasou s lehátky a slunečníky. Pro děti je
v objektu dětské hřiště. Wellness centrum je v sousedním
hotelu Elaphusa. Hotel organizuje denní a večerní animaci pro
děti a dospělé – živá hudba, různé zábavné programy; pro děti
mini klub a mini disco (v hlavní sezóně). Ke sportovnímu vyžití
slouží tenisové centrum s 26 dvorci, škola potápění, plážový
volejbal, víceúčelové hřiště na míčové hry, petanque, půjčovna
jízdních kol a kajaků, posilovna. U večeří je vyžadován společenský
oděv (ne kraťasy apod.). Domácí zvířata nejsou povolena.

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10% !!!

BLUESUN HOTEL BONACA - ALL INCLUSIVE - 
BOL (OSTROV BRAČ)
Termín                                                13.5.-3.6.   3.6.-10.6.    10.6.-1.7.    1.7.-15.7.   15.7.-29.7.  29.7.-19.8.

                                                              23.9.-30.9.   16.-23.9.                       2.9.-16.9.    19.8.-2.9.           

                                                                                 SLEVA 15%                                                                   
dospělá osoba v 1/2+1 
pokoji SUPERIOR, BMS                               10080        15300         18000         20640         22800         24000

dítě do 14 let - přistýlka se 2 dosp. os.    ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.       8060         12240         14400         16510         18240         19200

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.          8060         12240         14400         16510         18240         19200
dospělá osoba v 1/2+2 pokoji - 
FAMILY, balkon nebo terasa                        12720         21010         24720         31920         33360        35040
1-2 děti do 14 let - přistýlka 
(3., 4. lůžko) se 2 dosp. os.                     ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA   ZDARMA
dospělá osoba - přistýlka 
(3.,4. lůžko) se 2 dosp. os.                         10180         16810         19780         25540         26690        28030

dětská postýlka (na vyžádání)                      2400           2400           2400           2400           2400           2400
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2+1 Superior BMS, 
1/2+2 Family B/T, 1/1 Superior BMS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x plná penze: snídaně - švédský stůl+ bio koutek, pro
velké spáče pozdní snídaně (10:00-12:00) - kontinentální na terase hotelu, odpolední
svačina na terase (16:00-17:30), oběd i večeře - bohatý švédský stůl včetně show cooking 
(příprava jídla přímo v restauraci), večerní občerstvení na terase (22.30-24.00),  místní
točené alkoholické a nealkoholické nápoje v restauraci hotelu v době jídla (bílé a červené
víno, točené pivo, voda, ovocné šťávy, limonády), neomezené nápoje také u baru od 10 do 23
hodin - alkoholické a nealkoholické domácí nápoje, káva, čaj, koktelj Bonaca.
každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI internet na
pokojích, parkovné; denní a večerní animační program 6x týdně, dětský Mini klub a dětské
hřiště, lehátka a slunečníky u bazénu, ručníky u bazénu (na kauci)
Sportovní vyžití: tenis 1 hod/den (od 8.5.), stolní tenis, zapůjčení jízdních kol - na 6 hodin 2x
týdně
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění
domácí zvířata - nejsou povolena
všechny pokoje mají mini bar, přímý telefon, SAT/TV, fén v koupelně, klimatizaci, trezor
rodinný pokoj Family má navíc denní místnost se dvěma lůžky 
Y - cena při obsazení dvoulůžkového pokoje pouze 1 osobou (single use)
SLEVA 15% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 15% ! Slevy se nesčítají.

HOTEL BORAK
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Má vynikající polohu. Nachází se 50m od moře, 200
metrů od centra města a překrásných pláží. Kromě vy-
hlášené pláže "Zlatni Rat" doporučujeme i pláž v blízkosti
Dominikánského kláštera cca 5minut pěší chůze. Ve vile
nabízíme tři přízemní apartmány s terasou na mořskou
stranu a jeden apartmán na 2. patře s balkonem na
moře (viz ceníková tabulka). Všechny apartmány jsou kli-
matizované s bezplatným internetem, TV a satelitem.
Parkování zajištěno u vily. Svou polohou vila nabízí do-
stupnost nejen blízkosti pláží, ale i blízkost obchodů, ka-
váren, barů a restaurací včetně veškerých služeb, zábavy
a kultury v centru města. Z ostrovů střední Dalmácie je
ostrov Brač jedno z nejvyhledávanějších míst

VILA LALIČ*** – BOL  (OSTROV BRAČ) APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VILA LALIĆ - BOL (OSTROV BRAČ)
Termín                                                6.5.-3.6.     3.6.-10.6.   10.6.-17.6.   17.6.-8.7.     8.7.-29.7.   29.7.-26.8.  9.9.-16.9.

                                                              16.9.-7.10.                        2.9.-9.9.                        26.8.-2.9.                              

                                                                                 7=5 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                      7=5 (AKC)

1/2 APT, 2. patro, BMS                               6250           4500           6380          7500           8750          13750         5400
1/3 (1/2+1) APT, 
přízemí nebo 2. patro, terasa/BMS             7500           5400           8500         10000         12500         17500         7200

1/4 (1/2+2) APT, přízemí, terasa MS          8750           6300           9560         11250         13750         20000         8100

1/4 (2/2) APT, přízemí, terasa MS             10000          7200          10630        12500         16250         22500         9000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, lůžkoviny, klimatizace, bezplatný internet, závěrečný úklid, parkovné u vily
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/u prodejce)
Domácí zířata nejsou povolena.
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=5 !
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

BLUESUN HOTEL BORAK - BOL (OSTROV BRAČ)
Termín                                               13.5.-3.6.    3.6.-10.6.    10.6.-1.7.    1.7.-15.7.    15.7.-29.7.  29.7.-12.8.  23.9.-30.9.

                                                              16.9.-23.9.                       2.9.-16.9.   19.8.-2.9.   12.8.-19.8.                              

                                                                                 SLEVA 15%                                                                                                    SLEVA 15%
dospělá osoba v 1/2 pokoji  -
STANDARD, BMS                                       10800         13870         16320        18000         18960         19920          9180

dítě do 14 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.        8640          11100         13060        14400         15170         15940          7340
dospělá osoba v 1/2+2 pokoji - 
FAMILY, balkon nebo terasa                        11280         16930         19920        25200         26160         27840          9590
1-2 děti do 14 let - přistýlka 
3., 4. lůžko) se 2 dosp. os.                      ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA   ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA    ZDARMA
dospělá osoba - přistýlka 
(3., 4. lůžko) se 2 dosp. os.                         9020          13550         15940         20160         20930         22270          7670

příplatek plná penze                                   2880           2880           2880          2880           2880           2880           2880

dětská postýlka (na vyžádání)                     2400           2400           2400           2400           2400           2400           2400
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 Standard BMS, 
1/2+2 Family B/T, 1/1 Standard BMS

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - bohatý švédský stůl včetně show
cooking (příprava jídla přímo v restauraci), každodenní úklid pokoje, výměna
ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, WI-FI, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje
nápoje k večeři
Domácí zvířata nejsou povolena.
všechny pokoje mají mini bar, přímý telefon, SAT/TV, fén v koupelně, klimatizaci,
trezor
rodinný pokoj Family má navíc denní místnost s gaučem na rozložení pro 1-2 osoby
Y - cena při obsazení dvoulůžkového pokoje pouze 1 osobou (single use)
SLEVA 15% - uvedená cena je již vypočtena se slevou 15% ! Slevy se nesčítají.



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 233

Vila Zdravko se nachází v centru cca 200 m od moře. Nabízíme zde ubytování ve 2. patře pro 2 a 4 osoby. Vila má vlastní parkoviště
a je zde možnost bezplatného připojení k internetu.
Typ ubytování:
1/2 studio č. 7 nebo č. 8 - 2. patro, balkon s pohledem do zahrady, typ studio (vše v jedné místnosti) 2 lůžka, kuchyňský kout,
sociální zařízení.
1/2 studio č. 9 - 2. patro, balkon s pohledem na moře, typ studio (vše v jedné místnosti) 2 lůžka, kuchyňský kout, sociální zařízení,
klimatizace, SAT/TV. 
1/4 apartmán č. 10 - 2. patro, terasa s pohledem na moře, dvě ložnice, kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, klimatizace, SAT/TV.

Vila Volić se nachází cca 100 m od moře, v blízkosti pláže Zlatni rat. Nabízíme zde ubytování v apartmánech pro 4 osoby. V domě
jsou dva shodné apartmány, jeden je umístěn v přízemí a druhý v 1. patře. Oba jsou kompletně vybaveny, mají 40 m2, dvě ložnice,
kuchyň s jídelním koutem, sociální zařízení, klimatizaci, SAT/TV, terasu s pohledem na moře. Parkování je zdarma ve dvoře, ve vile
není možnost připojení k internetu.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VILA ZDRAVKO*** – BOL (OSTROV BRAČ)

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VILA VOLIĆ*** – BOL (OSTROV BRAČ)

OSTROV VIS

Ostrov ve vnějším pásu Středodalmatských ostrovů, rozloha 90,3 km2. Ostrov nemá vlastní vodu, dováží se v cisternách. Nej-
vyšším bodem je Hum (587 m) na jihozápadě ostrova. Část vnitrozemí tvoří úrodná pole, zemědělsky plně využívaná (vinná réva,
ovoce, zelenina, olivovníky). Jsou zde školky palem ve volné přírodě – jediná pěstírna v přímoří. Hlavní význam má rybolov (zpra-
cování ryb v Komiže). Jižní pobřeží ostrova je tvořeno mnoha malými krásnými zátokami. Proslulá je zejména úzká, mezi skalami
uzavřená zátoka Stiniva s malou oblázkovou pláží (pod státní ochranou). Z dalších jsou to Ploče, Vela a Mala Travna, Srebrena
a další. Z výletů jsou oblíbené okružní plavby po okolních ostrovech. Také se navštěvuje Modrá jeskyně na ostrůvku Biševo nebo
Zelená jeskyně na ostrůvku Ravnik.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VILA ZDRAVKO - 
BOL (OSTROV BRAČ)
Termín                                                    17.6.-24.6.            24.6.-8.7.            8.7.-29.7.            29.7.-26.8.

                                                                                                                          26.8.-2.9.                    

                                                                      7=6 (AKC)                                                                              
1/2 Studio č. 7 a 8, 2. patro - 
balkon, pohled zahrada                                    6380                   7500                   8750                   13750
1/2 Studio č. 9, 2. patro - balkon, 
pohled moře, SAT/TV, klimatizace                    6380                   7500                   8750                   13750
1/4 (2/2) APT č. 10, 2. patro - terasa, 
pohled moře, SAT/TV, klimatizace                   10630                 12500                 16250                  22500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, bezplatný internet, závěrečný úklid, parkovné 
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)

APARTMÁNY V SOUKROMÍ - VILA VOLIĆ - 
BOL (OSTROV BRAČ)
Termín                                                         10.6.-8.7.                       8.7.-22.7.                      22.7.-26.8.

                                                                         2.9.-9.9.                        26.8.-2.9.                              
1/4 (2/2) APT, terasa, pohled moře - 
přízemí nebo 1. patro, klimatizace                      21250                            26250                           31250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, parkovné
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvíře - na vyžádání - 5 EUR/den - platí se na místě v agentuře
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VIS
Městečko a přístav, ve východní části severního pobřeží ostrova Visu, v hlubokém Viském zálivu. Středisko zemědělství a vi-
nohradnictví, vinařství, rybolovu. Vis má krásné čisté moře. Pěkná oblázková pláž je na severní straně poloostrůvku Prirovo.
U hotelu Issa je upravená pláž (navezené oblázky a místy vybetonovaná plošina na slunění). Za nejkrásnější pláž ve městě
se pokládá zátoka Grandovac na východní straně viské zátoky. Vis má velmi dobré  podmínky pro vodní sporty: jachting,
windrurfing, potápění, podmořský rybolov. Dále jsou zde cyklistické stezky na ostrově Vis. Z dalších sportů je to např. para-
gliding (klub Kaleb) – konají se zde i závody na mezinárodní úrovni. 

HOTEL ISSA *** - VIS (OSTROV VIS)

Hotel Issa se nachází cca 600 m od trajektového přístaviště na okraji malebného starobylého městečka Vis na ostrově Vis. Pokoje
jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, jednolůžkové a rodinné 1/3+1, které jsou na vyžádání. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon,
koupelnu, vysoušeč vlasů, balkon. Některé pokoje mají klimatizaci - viz ceník.  Hostům je k dispozici restaurace s velkou zastřešenou
terasou s výhledem na Visský záliv, aperitiv bar, TV místnost, internetový koutek, trezor na recepci, bezplatné parkoviště. Klimati-
zované jsou všechny společné prostory hotelu. Přímo před hotelem jsou upravené štěrkové pláže s přírodním vstupem do moře,
sprchy na pláži na mince. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek. Velká oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře
je vzdálená cca 100 m. Hotel má velmi pěkné centrální sportoviště cca 200 m od hotelu. Jsou zde tenisové dvorce, hřiště pro
míčové hry, minigolf. K dispozici je také potápěčské centrum. I v nejvyšší sezóně najde každý host své klidné místo na pláži a večer
se naopak po malé procházce stane součástí rušného života přístavního městečka.   

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 SLEVA 10 % Z CENY UBYTOVÁNÍ !!!  

HOTEL ISSA - VIS (OSTROV VIS)
Termín                                                    20.5.- 3.6.           3.6.- 17.6.           17.6.- 8.7.            8.7.- 19.8.

                                                                  23.9.- 30.9.          9.9.- 23.9.           19.8.- 9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                       7000                   9500                  10750                  12250

dítě do 12 let - přistýlka se 2 dosp. os.             3500                   4750                   5380                    6130

dítě do 12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             4900                   6650                   7530                    8580

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               4900                   6650                   7530                    9800

plná penze                                                       2500                   2500                   2500                    2500
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM klima, 1/2 BM, 1/2 BP,
1/1 BM klima, 1/1 BM, 1/1 BP

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), dětská postýlka (na
vyžádání)  5 EUR /den - platí se na místě v recepci
domácí zvířata - nejsou povolena
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO A STRAVU - ZDARMA



w w w. c h o r v a t s k o z a b a b k u . c z 235

MILNA
TURISTICKÉ STŘEDISKO MILNA*** - MILNA (OSTROV VIS)

Středisko Milna se nachází ve stejnojménné zátoce na jižní straně ostrova Vis, cca 10 km od města Vis a 20 km od města Komiža.
Je obklopené borovým hájem a skládá se z hlavní budovy, kde se nachází rastaurce a společné prostory a z 22 chatek pro 2-3
osoby o velikosti 20m2, které jsou vybavené sociálním zařízením, LCD SAT/TV, malou ledničkou, klimatizací, WI-FI. Klientům je
k dispozici restaurace, caffé bar, parkoviště. Pláž je písčitá a oblázková, cca 20 m od ubytování, s výhledem na ostrůvky Budikovac
a Ravnik, kde se nachází známá Zelená jeskyně. Jedna z nejlepších písečných pláží ostrova Vis – Zaglav se nachází jen 10 minut
pěší chůze.

KOMIŽA
Město leží na jihozápadní straně ostrova Vis, v široké zátoce, pod nejvyšším vrchem ostrova Hum, který ji chrání před větry.
Komiža je největší město na ostrově (má asi 2500 obyvatel). Město má přístav, kde mohou kotvit i velké lodě. V zátoce Komiža
jsou krásné oblázkové pláže (Gusarica, Velo Žalo, Nova Pošta).

HOTEL BIŠEVO**+ - KOMIŽA (OSTROV VIS) 

Hotel Biševo se nachází na okraji starobylého rybářského městečka Komiža, přímo nad pláží, která se jmenuje stejně jako blízký
kostelík - Gospa Gusarica. Z druhé strany je lemován borovým hájem. Od centra města je vzdálen 5 minut pěší chůze. V hotelu
jsou jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, malou ledničku, koupelnu,
klimatizaci. Balkony mají jen některé pokoje. Hosté mají k dispozici recepci, klimatizovanou restauraci s velkou terasou,
klimatizovaný konferenční sál „Biševo“, aperitiv bar, TV místnost, obchod se suvenýry, hlídané hotelové parkoviště. Pláž pod
hotelem je oblázková, z části s hrubým pískem, s pozvolným vstupem do moře. Je zde možno si za poplatek zapůjčit lehátka,

!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 31.3.2017 POSKYTUJEME Z CENY UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % !!!

TURISTICKÉ STŘEDISKO MILNA - MILNA (OSTROV VIS)
Termín                                                    13.5.-10.6.          10.6.-24.6.           24.6.-8.7.             8.7.-19.8.

                                                                   16.9.-30.9.           2.9.-16.9.            19.8.-2.9.                    

dospělá osoba v 1/2 nebo 1/3 pokoji              5500                   6500                   8000                    9000

dítě 3-12 let - přistýlka se 2 dosp.os.               2750                   3250                   4000                    4500

dítě 3-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             2750                   3250                   4000                    6300

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               3850                   4550                   5600                    6300

plná penze - dospělá osoba                              1750                    1750                   1750                    1750

plná penze - dítě 3-12 let                                 1250                   1250                   1250                    1250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - švédský stůl, každodenní úklid pokoje,
výměna ručníků, závěrečný úklid, parkovné, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k večeři,
pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 3 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO - S POLOPENZÍ - ZDARMA
Domácí zvířata nejsou povolena.
dětská postýlka (na vyžádání) - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci

NOVINKA
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nafukovací čluny, mořské kajaky a další. Hosté mohou využít i menších oblázkových pláží, které se nacházejí podél starého města.
Na druhé straně Komiži jsou tři zátoky s plážemi, z nichž jedna je určena pro klienty se psy. Na ostatních plážích jsou domácí
zvířata zakázána. V prostřední zátoce je plážový bar, kde se v sezóně pořádají diskotéky. Nejvzdálenější pláž je FKK. Ke
sportovnímu vyžití slouží plážový volejbal, minigolf. Poblíž hotelu je kompletně vybavené wellness centrum (bez bazénu)
a potápěčské centrum.

HOTEL BIŠEVO - KOMIŽA (OSTROV VIS)
Termín                                                   20.5.- 27.5.          27.5.- 24.6.         24.6.- 22.7.          22.7.- 26.8.

                                                                  23.9.- 30.9.          9.9.- 23.9.           26.8.- 9.9.                    

dospělá osoba v 1/2 pokoji, BM                      5500                   7250                   9250                   11500
dítě 5-12 let - bez lůžka 
se stravou se 2 dosp.os                                    2750                   3630                   4630                    5750

dítě 5-12 let - přistýlka se 2 dosp. os.              2750                   3630                   6480                    8050

dítě 5-12 let - řádné lůžko s 1 dosp. os.             2750                   3630                   6480                    8050

dosp. osoba - přistýlka se 2 dosp. os.               4400                   5800                   7400                    9200

dětská postýlka - na vyžádání                           1000                   1000                   1000                    1000
Všechny typy pokojů včetně cen na našich webových stránkách: 1/2 BM, 1/2 BP, 1/2 P, 1/1 BM,
1/1 BP, 1/1 P

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování, 7x polopenze - snídaně švédský stůl, večeře výběr ze 3
menu+salat bufet, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, klimatizace
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, cena rovněž neobsahuje nápoje k
večeři, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
DÍTĚ DO 5 LET BEZ NÁROKU NA LŮŽKO  - ZDARMA
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Ubytování v mobilních chatách je velkým trendem posledních let. Chaty jsou umístěny vždy v přímořských kempech, takže se
nacházejí velmi blízko mořských pláží oproti ubytování v soukromí. Chaty mají vždy vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout,
2-3 ložnice dle velikosti, SAT/TV a klimatizaci. Klimatizace je někde již zahrnuta v ceně, někde je za příplatek (viz cenové
tabulky). Některé chaty mají v obytném prostoru rozkládací gauč. Všechny mají terasu, většinou krytou, vybavenou zahradním
nábytkem. Základní vybavení,  tj. prodejna potravin, restaurace, stánek s ovocem a zeleninou, dětské hřiště, mají všechny
kempy. Řada kempů má vybudované bazény, hřiště na plážový volejbal, univerzální hřiště, půjčovny loděk, člunů, kol a další
vybavenost. Podrobný popis vybavenosti kempů a mobilních chat k dispozici na www.chorvatskozababku.cz .
Zde naleznete i kompletní nabídku na celém pobřeží i ostrovech. Uvedené časové slevy jsou pouze z ubytování.

MOBILNÍ CHATY - VÝBĚR

MOBILNÍ CHATY V KEMPU PARK**** - UMAG
Termín                                               20.5.-3.6.    3.6.-17.6.     17.6.-8.7.    8.7.-22.7.   22.7.-19.8.   19.8.-2.9.   9.9.-30.9.
MH CLASSIC PARK SLEVA 20% DO 
31.1.2017, 15% DO 15.3.2017                                     2.9.-9.9.                                                                                        
MOBILE HOME CLASSIC 1/4+2, 
strana park  -  X                                         13250         15500         21250         31500         34000         23000        10000
MOBILE HOME CLASSIC 1/4+2, 
strana moře  -  X                                        14750         17500         23750        35500         38250         25750        11250

MOBILE HOME SUPERIOR 1/4+2                16250         19000         26000        39000         41750         28250        12250

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, parkovné pro jedno auto na mobilní chatu, internetový koutek na recepci a WI-FI
připojení k internetu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, povinný příplatek za závěrečný úklid 35
EUR/mobilní chata, pobytová taxa – POVINNÝ PŘÍPLATEK - PLATÍ SE NA MÍSTĚ V RECEPCI KEMPU !!
- dosp.os. 6,30 EUR/týden, dítě 12-18 let  3,15 EUR/týden, dítě do 12ti let pobytovou taxu neplatí
X - maximální možná obsazenost mobilní chaty je 6 osob (max. 4 dospělí a 2 děti)
domácí zvíře (do 10 kg, povolena pouze v MH Classic, strana park) - 13 EUR/den - platí se na místě v recepci

HOLIDAY HOMES (MOBILNÍ CHATY) - KEMP AMINESS
PARK MAREDA**** - MAREDA (NOVIGRAD)
Termín                                                20.5.- 27.5.    27.5.- 24.6.      24.6.- 8.7.       8.7.- 26.8.     23.9.- 30.9.
SLEVA 10% DO 31.1.2017, 
5% DO 31.3.2017                                      9.9.- 23.9.                            26.8.- 9.9.                          SLEVA 10 %
mobilní chata MEDITERRANEAN 
PREMIUM VILLAGE  pro 6 osob (MHPV)         14000           23750             32000            41250            10350
mobilní chata ISTRIAN PREMIUM 
VILLAGE pro 6 osob (MHIS)                           15000           24500             34500            43750            11030
mobilní chata RELAX PREMIUM 
VILLAGE pro 6 osob (MHR)                           15000           24500             34500            43750            11030
mobilní chata MIRAMI FAMILY 
VILLAGE pro 6 osob (MHMP)                         16250           26500             35750            48000            11930

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, výměna ručníků každé 3 dny, klimatizace, WI-FI,
parkovné, vstup do venkovních bazénů (od května do října), lehátka u bazénu (omezený po-
čet)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), závěrečný úklid 25 EUR - platí se na místě v recepci
domácí zvíře  je  možné pouze u MH ISTRIAN PREMIUM VILLAGE - 7 EUR/den - platí se na
místě v recepci

MOBIL HOME  V KEMPU VALKANELA*** - VRSAR
Termín                                               27.5.-10.6.   10.6.-1.7.    1.7.-8.7.     8.7.-22.7.    22.7.-19.8.   9.9.-30.9.
SLEVA 10% DO 15.2.2017                                            2.9.-.9.9    26.8.-2.9.   19.8.-26.8.                              

1/4+2 MOBIL HOME STANDARD (MH42S)      14500        20500        28750         36000         37250         11500

1/4+2 MOBIL HOME PREMIUM (MH42P)       16000        22500        31750         39500         41000         12750

1/4+2 MOBIL HOME DE LUX (MH42L)        17000        23500        33500         41750         43250         13500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, výměna ručníků 2x týdně, klimatizace, pobytová
taxa, 1 parkovací místo, závěrečný úklid
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování 
dětská postýlka - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci kempu
domácí zvíře - 10 EUR/den - platí se na místě v recepci kempu - povolena pouze v MH
Standard !
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MOBIL HOME (MOBILNÍ CHATY) - KEMP PINETA **- FAŽANA
Termín                                               20.5.- 3.6.   3.6.- 17.6.    17.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 19.8. 19.8.- 26.8.  2.9.- 9.9.

SLEVA 15% DO 1.2.2017                    9.9.- 30.9.                       26.8.- 2.9.                                                                             

10% DO 1.5.2017                               7=5 (AKC)   7=6 (AKC)   7=6 (AKC)                                                                      7=6 (AKC)

1/4+2 mobilní chata GALIJA (24m2)            8400          12750         17000        26750         30750         25250         9780

1/4+2 mobilní chata VANGA (32m2)           9490          14660         19760         30250         36000         29000        11050
1/4+2 mobilní chata 
PREMIUM VANGA (32m2)                           10590         15940         21890        33250         39250         31750        12330

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá spotřeba
el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, parkování pro 1 auto
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK
(platí se v CK/ u prodejce), dětská postýlka (na vyžádání) 5 EUR/den - platí se na místě v recepci,
domácí zvíře (na vyžádání) 5 EUR/den - platí se na místě v recepci, registrační a pojišťovací poplatek
4 EUR/os. - platí se na místě v recepci, závěrečný úklid 30 EUR/mobilní chata - platí se na místě
v recepci, vratná kauce 100 EUR/mobilní chata - platí se namístě v recepci
AKC - Uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=5,  7=6.!  Slevy se nesčítají.

MOBIL HOME (MOBILNÍ CHATY) - 
RESORT  BI VILLAGE**** - FAŽANA  (PULA)
Termín                                  13.5.- 3.6.  3.6.- 15.7.  15.7.- 5.8.   5.8.- 19.8.   19.8.- 9.9.  9.9.- 30.9.
SLEVA 5% DO 31.12.2016

mobilní chata pro 4 osoby, 25 m2               21200        20000         30600         31200         29200         10200

V CENĚ  JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky závěrečný úklid, parkovací místo
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/ u prodejce), klimatizace cca 20 EUR /20 hodin - platí se na
místě v recepci, 
WI-FI připojení cca 8 EUR/den, 15 EUR/ 3 dny,  30 EUR/7 dní - platí se na místě v recepci
Domácí zvířata na vyžádání - platí se na místě v recepci dle aktuálního ceníku

MOBIL HOME (MOBILNÍ CHATY) -  KEMP ARENA STOJA*** - PULA
Termín                                              20.5.- 17.6.  17.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 26.8. 16.9.- 30.9.

SLEVA                                                    9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9.                              

Mobilní chata pro 4-5 osob                       12250        17750         23500         24250         25000          7750

Mobilní chata pro 4-5 osob, MS                 14250        19750         27000         27750         28500          9750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, parkování, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvíře max do 10 kg a pouze jedno v MH (na vyžádání) 12 EUR/den - platí se na místě
v recepci
U mobilních chat je možnost připlacení klimatizace 10 EUR/den - platí se na místě v recepci  

MOBIL HOME (MOBILNÍ CHATY) - 
KEMP ARENA MEDULIN*** - MEDULIN
Termín                                              20.5.- 17.6.  17.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 26.8. 16.9.- 30.9.

SLEVA                                                    9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9.                              

Mobilní chata pro 4-5 osob                       12500        18250         24250         24750         25500          8000

Mobilní chata pro 4-5 osob, MS                14500        20250         26750         27250         28000         10000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, parkování, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvíře max do 10 kg a pouze jedno v MH (na vyžádání) 12 EUR/den - platí se na místě
v recepci
U mobilních chat je možnost připlacení klimatizace 10 EUR/den - platí se na místě v recepci  

PRO MH STOJA, MEDULIN, STUPICE A KAŽELA 
PLATÍ DO 15.3.2017 SLEVA 10% 

V TERMÍNECH 20.5.-15.7. a 2.9.-30.9.2017
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MOBIL HOME (MOBILNÍ CHATY) - 
KEMP ARENA STUPICE*** - PREMANTURA
Termín                                              20.5.- 17.6.  17.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 26.8. 16.9.- 30.9.

SLEVA                                                    9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9.                              

Mobilní chata pro 4-5 osob                       11750         17500         23000         23750         24750          7750

Mobilní chata pro 4-5 osob, MS                 13500        19250         25500         26250         27250          9500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, parkování, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvíře max do 10 kg a pouze jedno v MH (na vyžádání) 12 EUR/den - platí se na místě
v recepci
U mobilních chat je možnost připlacení klimatizace 8 EUR/den - platí se na místě v recepci  

MOBIL HOME 
(MOBILNÍ CHATY) V KEMPU KAŽELA**+ - MEDULIN
Termín                                              20.5.- 17.6.  17.6.- 1.7.   1.7.- 15.7.  15.7.- 29.7. 29.7.- 26.8.  16.9.- 30.9.

SLEVA                                                    9.9.- 16.9.    2.9.- 9.9.                       26.8.- 2.9.                              

Mobilní chata pro 4-5 osob                       12000        17000         22750         23250         24000          7750

Mob. chata pro 4-5 osob, MS, 1. řada       15000        20000         26250         26750         27500         10750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, parkování, WI-FI
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce)
domácí zvíře max do 10 kg a pouze jedno v MH (na vyžádání) 12 EUR/den - platí se na místě
v recepci
U mobilních chat je možnost připlacení klimatizace 10 EUR/den - platí se na místě v recepci  

MOBIL HOME  - KEMP OLIVA*** - RABAC
Termín                                                    20.5.-24.6.          24.6.-15.7.          15.7.-19.8.            9.9.-30.9.

SLEVA 10% DO 15.4.2017                       26.8.-9.9.           19.8.-26.8.                                              

mobilní chata pro 4-5 osob                             16000                 20000                 26250                  12500

mob. chata pro maxim. 6 os. DE LUXE            21000                 25000                 31250                  17500

dětská postýlka - na vyžádání                           1250                   1250                   1250                    1250

příplatek polopenze -  dosp. osoba  X               4250                   4250                   4250                    4250

příplatek polopenze -  dítě do 6 let  X           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA             ZDARMA

příplatek polopenze -  dítě 6-15 let  X              3750                   3750                   3750                    3750

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé chaty s kompletním vybavením,veškerá spotřeba el.
energie, vody a plynu, povlečení, klimatizace, parkování (1 auto na MH), v den příjezdu
1 pizza nebo salát nebo těstoviny, používání venkovních bazénů
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky - lze doobjednat za
10 EUR na místě (jedna sada ručníků),  případná výměna ručníků a povlečení (15 EUR za
sadu), pobytová taxa - POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), závěrečný úklid -
platí se na místě povinně za celou mobilní chatu 15 EUR
vratná kauce 50 EUR na celou mobilní chatu - platí se na místě v recepci kempu
domácí zvíře - 5 EUR/den + 10 EUR za závěrečný úklid - platí se na místě v recepci kempu
připojení k internetu - za poplatek ( 1 den cca 3 EUR, 3 dny cca 5 EUR, 7 dní cca 10 EUR) 
X - v jedné z restaurací komplexu, u večeří 1 nápoj: (voda + 0,25 l vína nebo 0,20 l piva nebo
0,20 l ovocné šťávy)

MOBILNÍ CHATY CLUB SELCE - KEMP UVALA SLANA*** -
CRIKVENICE (SELCE)
Termín                                                    13.5.-27.5.           27.5.-17.6.            17.6.-1.7.             1.7.-19.8.

                                                                    9.9.-30.9.             2.9.-9.9.             19.8.-2.9.                    

                                                                  7=6 (AKC)         7=6 (AKC)                                                

Mobilní chata 1/4, klimatizace, SAT/TV             7860                  11690                 16750                  20000

Mob. chata 1/4+2, klimatizace, SAT/TV             9350                  13600                 20000                  24000

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, parkovné za 1 auto, WI-FI připojení
k internetu na recepci kempu a v restrauraci
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ

PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), jednorázový přihlašovací poplatek - 3 EUR/osoba -
platí se na místě v recepci, pojišťovací poplatek 0,35 EUR/osoba/týden - platí se na místě
v recepci, závěrečný úklid - jednorázově 20 EUR - platí se na místě v recepci
domácí zvíře - na předchozí vyžádání - 2 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevu 7=6.
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!!! PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 28.2.2017 POSKYTUJEME Z CENY
UBYTOVÁNÍ SLEVU 10 % 

PRO TERMÍNY POBYTU DO 24.6. A OD 16.9.2017 A SLEVU 5%
PRO TERMÍNY 24.6.-16.9.2017 !!!

MOBILNÍ CHATY - KEMP KOVAČINE***- CRES (OSTROV CRES)
Termín                                                    20.5.- 1.7.             1.7.- 8.7.            8.7.- 29.7.            9.9.- 30.9.

                                                                    2.9.- 9.9.                                       19.8.- 2.9.                    

                                                                  7=6 (AKC)         7=6 (AKC)                                      7=6 (AKC)

MOB. CHATA PRO 4-6 os. (cena 4 os.)              15980                 21590                 25400                   9690

příplatek za chatu v 1.řadě k moři                    2000                   3000                   3000                    1200

dodatečné lůžko (5.,6.osoba)                           1200                   1600                   1600                    1000

MOBILNÍ CHATA PRO 2 osoby                          10540                 14620                 17200                   7650

dodatečné lůžko - dítě do 12 let                       1200                   1800                   1800                    1000

domácí zvíře                                                      200                     600                     600                 ZDARMA

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá spotřeba
el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa, internet
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, ručníky
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevou 7=6 !

MOBIL HOME COMFORT -  V KEMPU  
RAPOĆA A LOPARI**+ - NEREZINE (OSTROV LOŠINJ)
Termín                                                 13.5.-10.6.    10.6.-24.6.      24.6.-15.7.      15.7.-19.8.      9.9.-30.9.

                                                                                      26.8.-9.9.       19.8.-26.8.                                     

1/4+2 mobil home COMFORT - 24m2            9250            11750             21000             28000             7500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el.energie, vody, plynu, lůžkoviny, ručníky, klimatizace, parkovné za 1 auto
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa - POVINNÝ
PŘÍPLATEK: dospělá osoba 1 EUR/den, dítě 12 -18 let 0,50 EUR/den - platí se na místě v recepci,
povinný jednorázový přihlašovací poplatek - 1,50 EUR/osoba - platí se na místě v recepci,
závěrečný úklid - povinný příplatek - 30 EUR/mobilní chata - platí se na místě v recepci.
domácí zvíře (na vyžádání) - 6 EUR/den - platí se na místě v recepci
mobilní chata může být obsazena maximálně 4 dospělými osobami a 2 dětmi do 12 let

MOBIL HOME (MOBILNÍ CHATY) BELVEDERE****  - 
VRANJICA (SEGET)
Termín                                                     20.5.-3.6.            3.6.-17.6.            24.6.-8.7.              8.7.-2.9.

SLEVA                                                    17.6.-24.6.                       2.9.-16.9.           

                                                                   16.9.-23.9.                                                                          

                                                                                             10% (AKC)                                                
mobilní chata 1/4+2, 32m2, 
1. řada od moře                                              18000                 16200                 24000                  36000

snídaně - dospělá osoba                                  3750                   3750                   3750                    3750

snídaně - dítě do 12 let                                    2500                   2500                   2500                    2500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, výměna ručníků 2x týdně, závěrečný úklid,
klimatizace, WI-FI připojení k internetu, využití bazénu, parkovné pro 1 auto
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování, pobytová taxa – POVINNÝ
PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), jednorázový přihlašovací poplatek - 1 EUR/osoba -
platí se na místě v recepci
X - mobilní chatu lze obsadit maximálně 4 dospělými osobami a 2 dětmi do 12 let

domácí zvířata - nejsou povolena
AKC - EARLY SUMMER - uvedená cena je již vypočtena se slevou 10%. SLEVY SE NESČÍTAJÍ.

MOBILNÍ CHATY V KEMPU BAŠKO POLJE*** - BAŠKO POLJE
Termín                                                 13.5.-20.5.     20.5.-3.6.        3.6.-17.6.         17.6.-8.7.       8.7.-19.8.

                                                                16.9.-30.9.                            2.9.-16.9.        19.8.-2.9.               

                                                               7=6 (AKC)  7=6 (AKC)    7=6 (AKC)                                      
Mobilní chata pro 4 osoby - 
1. řada u moře, klimatizace, SAT/TV              8500             9990              14450             25500            29000
Mobilní chata pro 4 osoby, klimatizace,
SAT/TV (50-100 m od moře)                         6380             7860              12330             23000            26500

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7denní nájem celé mobilní chaty s kompletním vybavením, veškerá
spotřeba el. energie, vody a plynu, ložní prádlo a ručníky s výměnou u pobytu delšího než
týden, parkovné 1 auta v blízkosti, připojení k internetu na recepci kempu
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: doprava, cestovní pojištění, stravování (lze dokoupit), pobytová taxa
– POVINNÝ PŘÍPLATEK (platí se v CK/u prodejce), jednorázový přihlašovací poplatek EUR

1,50 na osobu - platí se na místě v recepci, pojištovací poplatek - 0,35/osoba/týden - platí se
na místě v recepci, závěrečný úklid - 20 EUR jednorázově za chatu - platí se na místě v recepci
domácí zvíře - 5 EUR/den - platí se na místě v recepci
AKC - uvedená cena je již vypočtena se slevu 7=6.



dovolujeme si Vám předložit rozsáhlou nabídku pobytových míst chorvatského Jadranu pro rok 2017. Naše celková nabídka zahrnuje cca 120 míst
a to na celém chorvatském pobřeží včetně ostrovů od Savudrije (Umagu) po Dubrovník. Máte před sebou velkou možnost výběru z cca 350 ubytovacích
kapacit jednoho z největších touroperátorů na JADRAN.

Jsme cestovní kanceláří založenou v roce 1992 a za léta úspěšné činnosti se nám podařilo naplnit heslo:

JADRAN JE I „ČESKÉ“ MOŘE A S CK ZEMEK JSTE TU JAKO DOMA!
Naše nabídka je od dvou hvězdičkových hotelů a rodinných penzionů, přes 3*hotely až po nové destinace v luxusním vybavení 4* hotelů včetně

oblíbených “All-inclusive”. V závěru katalogu je výběr z nabídky ubytování v mobilních chatách v kempech.
V nabídce je základní cena za ubytování vypočtena vždy na 7 dní.. Další nabízené služby jsou již Vámi, volitelné. Při sestavení Vámi volitelných

služeb jste tak ihned při nabídce seznámeni s konečnou cenou zájezdu. Ta se může změnit jen ve výjimečných případech uvedených ve Všeobecných
podmínkách prodeje zájezdů 101 CK Zemek. 
Péče o naše hosty je v řadě míst zabezpečována i celoročně našimi stálými delegáty, kteří v Chorvatsku trvale žijí a hovoří česky. 
Z naší osobní zkušenosti vřele doporučujeme realizovat Vaši dovolenou během krásného a teplého babího léta.
Bez problému najít pěkné místo na pláži i pro parkování Vašeho auta - to vše můžete uskutečnit za velmi příznivé
ceny, navíc při průměrné teplotě moře 22 - 24°C, vzduchu 23 - 26°C a to až do poloviny října.

Veškeré všeobecné a další informace obdrží náš host vždy k poukazu na sestavený zájezd. Tento katalog je s popisem nabízených kapacit určen
k Vašemu prostudování. Posuďte sami, obsáhlejší nabídku v ČR najdete jen stěží.

Chorvatsko dneška není Chorvatskem 70. – 90. let, jak ho pamatují celé dvě generace. Stavějí se nové hotely, staré se totálně renovují včetně
luxusních interiérů, mění se celá infrastruktura městeček na Jadranu. Vše k lepšímu! I to je důvod k velkému turistickému boomu, který dnes
Chorvatsko zažívá. I český turista by měl přecházet na vyšší standart služeb, bude-li chtít svůj milovaný Jadran i nadále navštěvovat.
Píše se totiž dnes rok 2017!!
Kompletní a mnohem širší nabídku naší CK pro rok 2017 můžete prohlížet a přímo i objednat nebo rezervovat na našich webo-
vých stránkách. Zde najdete téměř všechny hotely, menší penziony a ubytování v soukromých apartmánech a vilách, v kategorii
2*, 3*, 4* a 5* na Jadranu.

Rovněž zde najdete naší nejžhavější novinku a to nabídku SLOVINSKA.

www.chorvatskozababku.cz
www.chorvatskoexclusive.cz

Klienti ze Slovenské i České republiky platící zájezd na účet naší CK v eurech mohou prohlížet a přímo i objednat nebo rezervovat na naší webové stránce
Přepočítávající koeficient pro platbu v eurech je 28. Pravidlo zaokrouhlování je zde na celá eura směrem nahoru.

www.chorvatskozababku.sk

V roce 2017 jdeme spolu s Vámi do
26  . sezóny vzájemné spolupráce.
Za tu dobu jsme se stali stálicí a jistotou pro

Vaši dovolenou v Chorvatsku. Věříme, že naši nabíd-
ku se zájmem prostudujete a některou z nabízených
kapacit  si vyberete za místo své příjemné dovolené.
Na všechny z Vás, kteří se rozhodnete pro vaši 
100-jedničku, se těší

Vážení naši hosté,

Na titulní straně foto „Panorama Poreč“

Ing. Petr Zemek
ředitel s kolektivem spolupracovníků

Slovenskej asociácie cestovných
kancelárií a cestovných agentúr

Člen: Asociace cestovních kanceláří ČR

CENTRÁLA, POBOČKY A CERTIFIKOVANÍ PRODEJCI
KONTAKTNÍ PRODEJNÍ MÍSTA 101 CK ZEMEK

101 CESTOVNÍ KANCELÁŘ
ZEMEK, s.r.o.
Mělnická 31, Stará Boleslav 250 01, ČR
Tel.: +420 326 912 106, 326 911 323
Fax: +420 326 911 179, 326 911 323
dopravní oddělení: +420 326 912 992
E-mail: info@101ckzemek.cz
nabidky@101ckzemek.cz
rezervace@101ckzemek.cz
doprava@101ckzemek.cz
internetový prodej:
net@101ckzemek.cz
www.facebook.com/101ckzemek
Skype: ckzemek; ckzemek-sylvie

Boskovice
CA Bosko tour
Masarykovo náměstí 10/9
Tel.: 516 452 350
E-mail: info@boskotour.cz

Brno
Poštovská 8 - pasáž Alfa
Tel.:+420 542 218 109, 542 210 455
E-mail: brno@101ckzemek.cz

Březnice
CA OLIVER TOUR – Jitka Štěpánová
Dr. Jurenky 202
Tel.: + 318 682 619
E-mail: olivertour@seznam.cz

Čáslav
CA Ludmila Zárubová – EL TOUR 
nám. J.Žižky z Trocnova 172
Tel: + 327 314 469
E-mail: el.tour@centrum.cz

Česká Lípa
ROYAL TOUR, s.r.o.
Hrnčířská 859
Tel.:487 823 903
E-mail: info@royaltour.cz

České Budějovice
DAEN INTERNATIONAL 
Nám. Přemysla Otakara II. 58/16
Tel.: +420 386 353 547
E-mail: c.budejovice@daen.cz

VM-TOUR CA - Ing. Vl. Marýšková
Zátkovo nábřeží 7
Tel.:+ 386 355 547
E-mail: vmtour@quick.cz

Hradec Králové
BUS TOURIST 
náměstí 5. května 285
Tel.:+420 495 513 319, 495 512 352
E-mail: info@bustourist.cz
hradeckralove@101ckzemek.cz

Hranice
VIA TOUR cestovní agentura
Svatoplukova 79
Tel.: 581 601 293
E-mail: viatour@viatour.cz

Humpolec
CA HLINÍK HUMPOLEC
Sv. Čecha 665
Tel.: 565 533 800
E-mail: ca.hlinik@centrum.cz

Jablonec nad Nisou
CA LAGUNA -HELENA NĚMEČKOVÁ
Dolní náměstí 14
Tel: + 483 315 465
E-mail: laguna@ca-laguna.cz

Jihlava
CA LEETOUR
Masarykovo nám. 22
Tel:+ 567 212 917
E-mail: leetour@seznam.cz

Kladno
CA STELLA   BIG TIME s.r.o.
Kleinerova 1471
Tel.: 312 245 270
E-mail: kladno@stella.cz

Kouřim
CA ELKA - Jitka Kumstýřová
Mírové náměstí 10
Tel.: +420 321 783 259
E-mail: caelka@caelka.com

Litomyšl
CK CKL - Naďa Novohradská
Zámecká 221 570 01 ckl@ckl.cz
461 61 26 16

Mladá Boleslav
CK SOLID LINE spol. s.r.o.
Krátká 904 (u Kauflandu)
Tel.: +420 326 734 835
E-mail: cestovka@volny.cz

Nový Bor
CA Bortour-Jiří Jelínek

T.G.Masaryka 45, P.O.Box 8 473 01
info@bortour.cz 487 72 55 70

Ostrava 2
DAEN INTERNATIONAL 
Nádražní 10
Tel.: +420 596 112 590
E-mail: ostrava@daen.cz

Plzeň
Pražská 43
Tel.: +420 606 707 616
E-mail: plzen@101ckzemek.cz

CA DUNA spol.s.r.o.
Riegrova 10
Tel.: 377 226 319
E-mail:duna@dunaplzen.cz

Poděbrady
CK MATOUŠEK - Ing. Petr Matoušek
Na Valech 54
Tel.: +420 325 616 347
E-mail: info@ckmatousek.cz

Praha 3
CK TRIP 
Bořivojova 23 (vchod z Ondříčkovi)
Tel.:+420 222 521 623
E-mail: praha@101ckzemek.cz

Praha 10 - Hostivař
DAEN INTERNATIONAL 
Daliborova 161/26
Tel.: +420 223 008 085
E-mail: praha@daen.cz

Příbram
AJV PŘÍBRAM s.r.o.
Centrum Nová Zdaboř – TESCO
Žežická 599
Tel.: +420 318 692 712
E-mail: cestovka@ajvpribram.cz

CK Lucie - Novotný & Novotná,
rodinná společnost s.r.o. Prokopská
11 261 01 cklucie@cklucie.cz 318
63 08 37

Sedlčany
SEDLČANSKÁ CA
Nám. T.G.M. 165
Tel.: +420 318 821 605
E-mail: ck.unitour@sedlcany.cz

Šumperk
CA ISTRIA s.r.o. – Marta Kaniová
Generála Svobody 1a
Tel.: +420 583 216 703
E-mail: caistria@caistria.cz

Tábor
CA JORDÁN – Romana Fialová
Husovo náměstí 570
Tel.: +420 381 253 025
E-mail: ckjordan@volny.cz

Vlašim
CA YVETTA
Riegrova ul. 1828
Tel.: 317 847 132
E-mail: info@ca-yvetta.cz

Vyšší Brod
CA Radka Francová
5. května 320
Tel.: 607 907 917
E-mail: radka.vvb@post.cz

Žatec
CK JAROTOUR – Alena Fenclová
Náměstí Svobody 42
Tel.: + 420 415 710 236
E-mail: jarotour@iol.cz

Žďár nad Sázavou
Dolní 211/38 - OC Libušín
Tel.: +420 564 407 545
E-mail: zdar@101ckzemek.cz

I tu nejlepší 
dovolenou je 
nutné nekonečně 
dobře pojistit

Pojistěte si svůj zájezd již při jeho zakoupení v CK a získáte výhodný balíček pojištění od Union pojišťovny:

 na čísle +420 2 9633 9644

tel.: 844 11 12 11 www.unionpojistovna.cz
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PPaannoorraammaa  PPrr ii mmooššttee nnuu  aa   hhootteelluu   ZZoorraa

CC hh oo rr vv aa tt ss kk ýý   JJ aa dd rr aa nn   
jj ee   ii   nn aa šš ee   mm oo řř ee …… Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI -

hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na 
www.chorvatskozababku.cz    www.chorvatskoexclusive.cz

NAŠE 26. SEZÓNA

DĚTI 

ZDARMA

SLEVY AŽ 30%PLATÍ DO31. 3. 2017

11 00 11   CC KK   ZZ EE MM EE KK   SS tt aa rr áá   BB oo ll ee ss ll aa vv

VAŠE 100 - JEDNIČKA V CHORVATSKU
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