
10-DŇOVÉ ZÁJAZDY 
12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9. 4.9.-13.9.

dosp. os. zákl. lôž. 299 359 299 279
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa,  autobusová 
doprava, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. PRÍPLATKY: morská strana 15 €/os., obed 
63 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o doprave 
- strana 14.

Program 55+
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hotel Delfin 

od 299 €

SUPER CENA

www.lagunaporec.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v stredisku ZELENA LAGUNA, v jed-
nom z najupravenejších a najlepšie vybavených 
turistických centier Jadranu • spojenie s cen-
trom Poreča (cca 6 km) možné loďkou alebo 
turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: členitá budova hotela tvorená 
niekoľkými krídlami je situovaná na slnečnom 
polostrove a obklopená zeleňou • prírodná 
štrkovo-kamenistá pláž s upravenými betó-
novými plochami na slnenie je vzdialená asi 
100 m • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spolo-
čenské priestory •  recepcia  •  trezor 
(za poplatok) •  klimatizovaná reštau-
rácia  •  aperitív bar •  TV miestnosť  

VÝHODY

• cena vrátane autobusovej 
dopravy

• predajňa suvenírov/novín • WiFi pripojenie 
vo vstupnej hale (zdarma) • masážny salón (za 
poplatok) • otvorený bazén s morskou vodou 
• detský bazénový komplex so sladkou vodou 
a vodnými atrakciami • slnečná terasa s barom 
• ležadlá v obm. počte zdarma • priestor na 
odkladanie bicyklov • parkovanie pri hoteli za 
poplatok 1 €/auto/deň
UBYTOVANIE: menšie 2-lôžkové izby (cca 
15m2, väčšina s  oddelenými posteľami) 
• sprcha/WC • telefón • balkón • izby oriento-
vané na morskú stranu aj bočne (za príplatok) 
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere sú po-
dávané formou bufetových stolov
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti detské ihrisko, 
rôzne reštaurácie, bary, obchodíky • plážové 
a športové centrum – tenis, minigolf, basket-
bal, volejbal, nohejbal • požičovňa bicyklov, 
člnov • tobogan • vodné športy • potápanie 
• parasailing • strelnica • celodenné animačné 
programy pre deti i dospelých (v obd. 31.5.-4.9.)
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10-DŇOVÉ ZÁJAZDY 
12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9. 4.9.-13.9.

dosp. os. zákl. lôž. 289 314 314 289
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová 
doprava, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. PRÍPLATKY: balkón 30 €/os., plná penzia 
PLUS 85 €/os., 1/1 izba 120 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! Ceny 
a informácie o doprave - strana 14.

10-DŇOVÉ ZÁJAZDY 
12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9.

dosp. os. zákl. lôž. 299 319 319
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová 
doprava, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. PRÍPLATKY: morská strana 25 €/izba, 1/1 
izba 120 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o 
doprave - strana 14.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v  časti mesta, ktorá sa nazýva 
STOJA • asi 3 km od centra Puly a antického 
amfiteátra - Areny • cca 2 km od turistického 
strediska Zlatne Stijene • spojenie s centrom 
možné miestnym autobusom (zastávka cca 
400 m od hotela)
POPIS A  PLÁŽ: klimatizovaný hotel po-
zostáva z  troch blokov A,B a  C, prepojených 
vstupnou halou s  recepciou • je situovaný 
na vyvýšenine • k promenáde Lungomare 
a  najbližšej okruhliakovej pláži vzdialenej 
cca 200 m  sa schádza  upravenou cestičkou 
• pláže v okolí sú prevažne prírodné, skalnaté 
s upravenými plochami na slnenie • v jednej 
časti nádherná menšia štrková pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
na plážach za poplatok
VYBAVENIE: vstupné priestory s  recep-
ciou • reštaurácia • aperitív bar s  terasou 
• otvorený bazén so sladkou vodou • ležadlá 
a  slnečníky pri bazéne zdarma (v  obmedz. 

počte) •  slnečná terasa • fitnes (za poplatok) 
• sauna (za poplatok) • bezplatné parkovanie 
• v priestoroch recepcie a aperitív baru a v iz-
bách WiFi pripojenie zdarma
UBYTOVANIE: štandardne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby viacerých typov 
• majú kúpeľňu s WC • fén • SAT TV • telefón 
• trezor • WiFi (zdarma) • francúzsky bal-
kón resp. balkón (za príplatok)   
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podá-
vané formou bufetu • počas večere čapované 
nápoje v  neobmedzenom množstve (biele/
červené víno, pivo, voda, nealko) 
ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal pri ho-
teli (za poplatok) • bežecký chodník v blízkom 
lesíku • v blízkosti - tenisové kurty, športové 

od 289 €

hotel Pula 

SUPER CENA

www.hotel-pula.hr

• počas večere čapované lokálne 
nápoje v neobmedzenom množ-
stve (pivo, nealko, voda)

SLUŽBY PLUS

VÝHODY

• cena vrátane autobusovej 
dopravy

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 3 km od Biogradu na Moru 
• vzdialený asi 300 m od centra mestečka 
Sv. Filip i Jakov
POPIS A  PLÁŽ: menší trojposchodový 
hotel spolu s apartmánmi CROATIA tvorí 
stredisko Croatia • asi 50-150 m od štrkovo 
– kamenistej pláže • z jednej strany lemuje 
stredisko magistrála a z druhej strany prí-
morská promenáda • ďalšia pláž je za mes-
tečkom (cca 15 min. pešo) • na pláži ležadlá 
a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spoločenské 
priestory • recepcia •  reštaurácia •  aperi-
tív bar s  malou terasou •  výťah •  reštau-
rácia s  terasou na pláži •  supermarket 
• bezplatné parkovanie • WiFi internetové 
pripojenie v celom stredisku zdarma
UBYTOVANIE: štandardné 2-lôžkové izby  
• sprcha/WC • SAT TV • chladnička • telefón 
•  balkón •  nachádzajú sa na 1. alebo 2. po-
schodí • orientácia na parkovú alebo morskú 
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hotel Alba 

stranu (za príplatok) 
STRAVA: polpenzia-raňajky i  večere 
formou bufetu , jeden nápoj k večeri
ŠPORT A ZÁBAVA:  tenisové osvetlené 
kurty (požičanie rakety za poplatok) 
• plážový volejbal a vodné športy na pláži 

• prechádzky po promenáde do mestečka, 
kde sú obchodíky, reštaurácie, kaviarne 
a malý prístav pre výletné lode

od 299 €
www.globtour.sk

• jeden nápoj k  večeri (2 dcl 
vína, 2 dcl piva, resp. 2 dcl 
nealka )

• využite tenisových kurtov 
(vo vyhradených hodinách)

SLUŽBY PLUS

ihriská, vodné športy, škola potápania sú 
vzdialené cca 2 km od hotela • možnosti zába-
vy v meste Pula spojené s návštevou kultúr-
nych podujatí 
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SUPER CENA



10-DŇOVÉ ZÁJAZDY 
5.6.-14.6. 12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9. 4.9.-13.9. 11.9.-20.9.

dosp. os. zákl. lôž. 259 299 319 319 309 259
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová 
doprava, služby delegáta (6.6.-12.9.), DPH. PRÍPLATKY: balkón 10 €/izba, 1/1 izba 120 
€/os., klimatizácia 5 €/deň/izba - platba na mieste. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA 
VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o doprave - strana 14.

10-DŇOVÉ ZÁJAZDY 
5.6.-14.6. 12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9. 4.9.-13.9.

dosp. os. zákl. lôž. 329 359 379 379 359
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová 
doprava, služby delegáta (6.6.-12.9.), DPH. PRÍPLATKY: balkón 14 €/os., all inlcuisve 
light 70 €/os., 1/1 izba 160 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a 
informácie o doprave - strana 14.
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: priamo v centre letoviska Baška Voda
POPIS A  PLÁŽ: príjemný, rodinný dvojpo-
schodový penzión sa nachádza v jednej z boč-
ných uličiek • vzdialený cca 200 m od pobrež-
nej promenády a štrkovo-kamienkovej pláže 
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: na prízemí vstupná miest-
nosť s  recepciou a  aperitív barom •  kli-
matizovaná reštaurácia s  terasou, kde sa 
podáva strava •  na každom poschodí je 

klientom k  dispozícii spoločná chladnička 
•  parkovanie možné v  okolí penziónu (za 
poplatok) •  WiFi internetové pripojenie 
v celom penzióne za poplatok
UBYTOVANIE: útulne zariadené izby 2-lôž-
kové izby nie sú identické, čo sa týka situ-
ovania vo vile, rozlohy a  sú rôznych typov 
• sprcha/WC • SAT-TV •  časť izieb má balkón 
(za príplatok) • klimatizácia v izbách za prípla-
tok na mieste
STRAVA: polpenzia - raňajky formou buf-
etu, večere servírované formou obsluhy, 
výber z 3 menu, šalát a dezert
ŠPORT A ZÁBAVA: ihrisko na basketbal, vo-
lejbal, hádzaná, nohejbal, stolný tenis, boccia 
a vodné športy na pláži • diskotéka a hudobné 
bary na pláži v mestečku Baška Voda

hotel Knezovič 

od 259 €

SUPER CENA

www.pansion-knezovic.com

hotel Rivijera Sunny 

Da
lm

ác
ia

 - 
M

ak
ar

sk
a OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **

POLOHA: na okraji mesta Makarska • asi 
1 km od centra
POPIS A  PLÁŽ: hotelový komplex pavi-
lónového typu tvorí niekoľko pavilónov 
a  hlavná budova •  situovaný v  miernom 
svahu • od štrkovej pláže ho oddeľuje pešia 
promenáda • ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok
VYBAVENIE: v  hlavnej budove recepcia 
(trezor zdarma) •  reštaurácia •  aperitív 
bar • TV sála • WiFi internetové pripojenie 

v celom hoteli zdarma • bezplatné parkova-
nie priamo v areáli komplexu
UBYTOVANIE: v jednotlivých pavilónoch 
rozmiestnených nad centrálnou budovou 
•  štandardné 2-lôžkové izby •  SAT TV 
• sprcha/WC • chladnička • ventilátor • te-
lefón • časť izieb má balkón (za príplatok) 
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu
ŠPORT A  ZÁBAVA: v  bezprostrednej 
blízkosti tenisové centrum •  v  areáli ho-
tela ihriská na futbal, basketbal a volejbal 
•  stolný tenis •  minigolf •  detské ihrisko 
•  vodné športy na pláži •  trikrát v  týždni 
hrá živá hudba v  areáli hotela •  športové 
animačné programy pre deti i  dospelých 
• v centre Makarskej sa nachádzajú mnohé 
kaviarničky, pivárne, cukrárne s terasami, 
diskotéky a rušný nočný život

od 329 €

SUPER CENA

www.valamar.com

VÝHODY

VÝHODY

• cena vrátane autobusovej 
dopravy

• cena vrátane autobusovej 
dopravy
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10-DŇOVÉ ZÁJAZDY 
5.6.-14.6. 12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9. 4.9.-13.9. 11.9.-20.9.

dosp. os. zákl. lôž. 259 349 369 369 349 259
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová 
doprava, služby delegáta (6.6.-19.9.), DPH. PRÍPLATKY: morská strana 20 €/izba, 1/1 
izba 160 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o 
doprave - strana 14.

10-DŇOVÉ ZÁJAZDY 
12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9. 4.9.-13.9. 11.9.-20.9.

dosp. os. zákl. lôž. 329 359 379 359 329
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová 
doprava, služby delegáta (13.6.-19.9.), DPH. PRÍPLATKY: klimatizácia 22 €/os., all 
inclusive light (obed vrátane jedného nápoja) 70 €/os., 1/1 izba 120 €/os. UPOZORNE-
NIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o doprave - strana 14.
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kOFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v malom prímorskom letovisku Dr-
venik • v hornom zálive nazývanom „GORN-
JA VALA“, ktorý je tichší a menší • v Drveniku 
nazývanom „DONJA VALA“ sa nachádza malý 
prístav, z ktorého premáva trajekt na ostrov 
Hvar 
POPIS A  PLÁŽ: rodinný hotel sa nachádza 
priamo pri štrkovej pláži • ležadlá a slnečníky 
za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spoločné 
priestory s recepciou (trezor zdarma) • aperi-
tív bar pri vstupe • reštaurácia s terasou, na 
ktorej sa aj stoluje • WiFi internetové pripoje-
nie v  spoločných priestoroch zdarma • vnú-
torný bazén so sladkou vodou (funkčný vo 
vyhradených hodinách 10:00-14:00 a  17:00-
21:00) • ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedz. 
počte) • vírivka a sauna (za poplatok) • parko-
vanie pri hoteli (obmedz. počet miest), resp. na 

hotel Laguna 

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: asi 700 m  od centra mestečka 
Gradac
POPIS A  PLÁŽ: starší hotelový komplex 
tvorí hlavná budova hotela, jeho dvojička 
depandans A a depandansy B • nachádza 
sa v bezprostrednej blízkosti štrkovej plá-
že, od ktorej ho oddeľuje prímorská prome-
náda, ktorá vedie až do centra mestečka 
• ležadlá na pláži za poplatok
VYBAVENIE: v hlavnej budove klimatizo-
vaná recepcia • reštaurácia s terasou (časť 
je klimatizovaná) • spoločenská miestnosť 
• WiFi  zdarma • TV sála • caffe bar • par-
kovisko za poplatok  5 €/deň/auto 
UBYTOVANIE: HOTEL (HLAVNÁ BU-
DOVA) - staršie 2-lôžkové izby • kúpeľňa 
s  WC • SAT TV • telefón • balkón bočne 
orientovaný na morskú stranu • niektoré 

hotel Nano 

od 259 €
www.hotelnano.com

od 329 €
www.adriatiq-hotels.com

SUPER CENA

SLUŽBY PLUS

• jeden nápoj k večeri (2 dcl 
biele/červené víno, 2 dcl 
pivo alebo 2 dcl nealko)

SLUŽBY PLUS

• jeden nápoj k večeri (2 dcl 
vína alebo 2 dcl piva)

SUPER CENA

VÝHODY

VÝHODY

• cena vrátane autobusovej 
dopravy

• cena vrátane autobusovej 
dopravy

parkovisku vzdialenom cca 100 m zdarma
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové 
izby í • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • malá 
chladnička • SAT TV • balkón s bočným alebo 
priamym pohľadom na more (za príplatok)
STRAVA: polpenzia - raňajky – rozšírené 
kontinentálne formou bufetu, večere formou 
obsluhy – výber z  3 menu, šalátový bufet 
• k  večeri jeden nápoj (2 dcl vína alebo 2 dcl 
piva)
ŠPORT A ZÁBAVA: príjemné prechádzky po 
pobreží • posedenie v kaviarničkách a reštau-
ráciách s dalmatínskou kuchyňou

izby majú klimatizáciu (za príplatok) 
STRAVA: polpenzia - raňajky a  večere 
podávané formou bufetu • k  večeri jeden 
nápoj (2 dcl vína, 2 dcl piva alebo 2 dcl ne-
alka)  
ŠPORT A  ZÁBAVA: 3 tenisové kurty 
• vodné športy – požičiavanie vodných 
bicyklov, skútrov, banán, škola potápania 
• v sezóne hrá na terase hotela živá hudba 
• príjemné posedenie v  centre mestečka 
Gradac v  romantických kaviarničkách 
a krčmičkách, ktoré lemujú celé pobrežie
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