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CHORVÁTSKO
ZAGREB

Umag
Novigrad
Poreč
Funtana
Vrsar

Rabac

Rijeka
Njivice
Crikvenica

Malinska Šilo
KRK
Baška
Pula
Lopar
CRES
Banjole
RAB
Medulin
Rab
Barbat/Banjol
Novalija
Mali
PAG
Lošinj Veli
Lošinj
Pag
Privlaka
GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
Zaton
Petrčane
Ugljan
ZADAR
Rozloha: 56 594 km2
Kukljica
UGLJAN Sv. Filip i Jakov
Počet obyvateľov: 4 437 460
Biograd na Moru
Hlavné mesto: Zagreb
Pirovac
Mena: Chorvátska kuna
Vodice
Medzinárodná poznávacia
ŠIBENIK
Rovinj

značka: HR
Internetová doména: .hr
Smerové telefónne číslo: +385
KLIMATICKÁ TABUĽKA
mesiac
6
7
8
9

vzduch
26 °C
31 °C
31 °C
25 °C

voda
21 °C
23 °C
24 °C
22 °C

Primošten

• Istria
• Kvarner
• Dalmácia

SPLIT
Omiš Brela
Trogir
Baška Voda
Supetar
Makarska
BRAČ
Tučepi
Bol
Stari Grad
Jelsa Igrane Podgora
Drvenik
Hvar
HVAR
Trpanj Gradac
Klek
Vela Luka KORČULA
Neum
Orebič
Korčula PELJEŠAC
Brna

Slano
DUBROVNIK
Mlini
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ISTRIA
Najväčší polostrov Jadranu je najživšou a turisticky najvyspelejšou oblasťou Chorvátska.
Vstupnou bránou na Istriu je stredoveké
mestečko UMAG, ktorého história siaha do
rímskych čias. Malebné mestečko NOVIGRAD
priťahuje svojou históriou, ešte z čias benátskej republiky sa tu zachovali opevnenia.
POREČ je najznámejšie a najvyhľadávanejšie
mestečko, ktoré predstavuje jedno z najstarších osídlení istrijského polostrova. VRSAR
je mestečkom s typickou atmosférou stredomorskej rybárskej osady, prírodne chráneným malebným prístavom a množstvom
okolitých zelených ostrovčekov. ROVINJ
nazývaný aj „Perla Istrie“ je určite jedno
z najromantickejších mestečiek celého pobrežia. Kamenné domy, úzke uličky a schodištia
lákajú k prechádzkam starými časmi. PULA
je najstaršie a najväčšie mesto istrijského
polostrova, ktorým prešli dejiny a do dnešnej
doby môžeme obdivovať jeho pamiatky. Medzi najznámejšie patrí Koloseum – nádherný
rímsky amfiteáter z 1. storočia. Desať kilometrov od Puly leží malá rybárska obec a zároveň najväčšie turistické centrum v okolí
– MEDULIN. K vyhľadávaným letoviskám na
Istrii patrí aj RABAC, z ktorého je nádherný
výhľad na Kvarnerský záliv.
KVARNER
Kvarnerská riviéra je úzky pruh pobrežia,
nad ktorým sa vypínajú svahy masívu Učka.
Je to oblasť tradičných kúpeľných miest od
Lovranu, Ičiči a Opatije, cez najvýznamnejší
prístav Rijeku až po CRIKVENICU, SELCE,
NOVI VINODOLSKI a Karlobag s desiatkami
obývaných i neobývaných ostrovov. Najväčším a zároveň najbližším stredoeurópskym
ostrovom na Jadrane je ostrov KRK, ktorý
s pevninou spája most (Krčki most) pri obci
Kraljevica. Známe sú letoviská MALINSKA,
NJIVICE, ŠILO i BAŠKA. Kopcovitý, vápencový
ostrov RAB je považovaný za jeden z naj-

príťažlivejších na Jadrane. Leží medzi ostrovmi Krk na severe a Pag na juhu. Hlavnými
letoviskami sú RAB, Lopar, SUHA PUNTA
a atraktívna dlhá piesočnatá pláž s borovicovým lesom Rajska Plaža. Na ostrov Rab sa
dostanete trajektom z Jablanaca (na pevnine)
alebo trajektom z Valbiska (z ostrova Krk).
Ostrov Pag je spolu s Cresom a Hvarom
jedným z najdlhších ostrovov Jadranu.
Pag je známy výrobou syra („paški sir”
– veľmi podobný parmezánu) a vyhľadávaný pre krásne štrkové pláže. Najznámejšie letoviská na ostrove sú hlavné
mesto ostrova Pag a Novalja. Na Pag sa
dostanete trajektom z prístaviska Prizna
(14 km od Karlobagu) alebo asi 30 km severne od Zadaru spája ostrov s pevninou most.

je starobylé mesto rozprestierajúce sa nad
nádherným zálivom pri ústí rieky Krka. Pre
svoje historické pamiatky patrí medzi najnavštevovanejšie mestá. Severnú Dalmáciu
ukončuje viac ako dve tisícročia staré mesto
TROGIR. Architektonický ráz si zachoval prevažne z obdobia vlády Benátok.
STREDNÁ DALMÁCIA
Rozkladá sa od Splitu po Ploče. V samotnom
srdci Dalmácie, pod útesmi pohoria Biokovo,
sa rozprestierajú nádherné štrkovité pláže,
nespočetné zátoky, olivové háje, priezračné
more a práve tu začína oáza vašich dovolenkových snov – MAKARSKA RIVIÉRA. Medzi
atraktívne a vyhľadávané letoviská Makarskej riviéry patria BRELA, BAŠKA VODA,
TUČEPI, PODGORA, Igrane, DRVENIK a GRADAC. Malé rybárske dedinky tiahnúce sa
pobrežím priamo pod ohromujúcim pohorím
Biokovo sú popretkávané romantickými palmovými promenádami. Každá z dediniek má
svoju starovekú históriu, ktorá sa na vás pozerá a očarí vaše zmysly. Najväčším centrom
je mesto MAKARSKA. K strednej Dalmácii
sa pričleňujú aj veľké ostrovy BRAČ, HVAR
a KORČULA so svojimi príjemnými letoviskami a nádherným kúpaním.

DALMÁCIA
Je pomenovanie strednej časti jadranského
pobrežia Chorvátska, ktoré sa tiahne v dĺžke
1000 km a patrí medzi najkrajšie a najznámejšie turistické oblasti v Európe. Vysoké
horské hrebene chránia pobrežie pred chladnými vetrami. Od severu sú väčšinou bez vegetácie a práve tým, že sa ako masa skalísk
vypínajú nad morskými zálivmi, zanechávajú nezabudnuteľný dojem. Celé dalmatínske
pobrežie môžeme rozdeliť na tri základné
oblasti – severnú, strednú a južnú Dalmáciu. JUŽNÁ DALMÁCIA
Člení sa od polostrova Pelješac až po čiernohorskú hranicu. Polostrov PELJEŠAC s letoSEVERNÁ DALMÁCIA
Začína od Starigradu po Split, má malebné viskami OREBIČ a Trpanj je s pevninou spočlenenie s množstvom ostrovov od Uglja- jený úzkou šijou pri mestečku Ston. K tejto
nu cez Dugi Otok, Pašman až po najmenšie zaujímavej časti Jadranu sa môžete dostať
ostrovčeky. Práve tu je možné navštíviť po pevnine cez Neum s odbočením na Ston
atrakcie vyhlásených národných parkov: alebo z prístavu Ploče trajektom do TrpanKORNATSKÉ SÚOSTROVIE, PAKLENICA, ju, z ktorého je Orebič vzdialený asi 25 km.
PLITVIčKA JEZERA, vodopády rieky KRKA Posledným, ale právom najkrajším mestom
a VRANSKO JEZERO – táto prírodná krása v celom Stredomorí je DUBROVNIK. Mesto,
zanechá v každom nezabudnuteľné zážitky. ktoré láka vďaka mnohým kultúrno-historicMedzi najznámejšie turistické centrá patrí kým pamiatkam mimoriadnej hodnoty, ale aj
známe prístavné mesto ZADAR s množstvom vďaka malým malebným letoviskám v jeho
antických a stredovekých pamiatok. ŠIBENIK bezprostrednej blízkosti, ako je letovisko Mlini.

Nazvať jadranské pobrežie
turistickým rajom na zemi
nie je prehnané. Chorvátsko je krajina tisícročnej
histórie a kultúry, ktorej
brehy sú obmývané priezračnými vodami Jadranu.
Snúbia sa tu ideálne prírodné podmienky reprezentované čistým morom
a nenarušenou prírodou so
stopami ľudskej civilizácie
dávnej doby.
Veľkou prednosťou prímorských letovísk sú
nádherné skalnaté a kamienkové pláže, ktorých
krása je znásobená panorámou pohorí pyšne sa
vypínajúcich nad malebnými mestečkami na pobreží. Typickú atmosféru
krajiny dotvára vôňa borovíc a olivových hájov.
Územie krajiny sa rozprestiera v južnej časti Panónskej nížiny na Balkánskom
polostrove a je rozdelené na
tri základné časti ISTRIA,
KVARNER a DALMÁCIA.

Autobusová a individuálna doprava

Informácie o doprave
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TERMÍNY 10-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV
31.05.* 07.06.* 14.06.
21.06.
28.06.
05.07.
12.07.
19.07.
26.07.
02.08.
Odchod SR
09.06.* 16.06.* 23.06.
30.06.
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.
04.08.
11.08.
Príchod SR
* v daných termínoch sa autobusová doprava uskutoční len pri minimálnom počte 25 cestujúcich.

09.08.
18.08.

16.08.
25.08.

23.08.
01.09.

30.08.
08.09.

06.09.*
15.09.*

13.09.*
22.09.*

20.09.*
29.09*

CENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Spiatočná autobusová
doprava s pobytom

Spiatočná autobusová
doprava bez pobytu

Jednosmerná
autobusová doprava

Príplatok – pobyt
2 a viac týždňov

Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Banjole, Medulin, Rabac,
Crikvenica

95 €

105 €

75 €

20 €

Zaton, Petrčane, Zadar (prístav), Sv.Filip i Jakov, Biograd na Moru,
Pirovac, Vodice, Šibenik, Primošten

100 €

110 €

80 €

20 €

Split (prístav), Omiš/Nemira, Brela, Baška Voda, Baško Polje,
Makarska, Tučepi, Podgora, Drvenik, Gradac, Orebič, Dubrovnik

110 €

120 €

90 €

20 €

Letovisko

V CENE CESTOVNÉHO LÍSTKA JE ZAHRNUTÉ: autobusová preprava a DPH. • INFANT - dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, t.z. platí cenu autobusovej dopravy
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Pre klientov, ktorí si vybrali
pobyt v niektorom letovisku
v Chorvátsku, poskytujeme
ako doplnkovú službu charterovú autobusovú dopravu.
Trasa prepravy vedie cez územie Maďarska, resp. cez územie Slovinska. Počas prepravy
sa uskutočňujú len technické
prestávky, o ktorých počte,
čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, nakoľko sú ovplyvnené dopravnou
situáciou na cestách. Preprava od slovenských hraníc trvá
v závislosti od letoviska cca
10 - 17 hodín (skutočnosť r.
2018). Do tejto oblasti premávajú klimatizované zájazdové
autobusy vybavené videom
a občerstvením (teplé a chladené nápoje za poplatok).
Sprievodca v autobusoch nie
je súčasťou prepravy.

ŠPECIÁLNA AKCIA PRE DETI S POBYTOM ZDARMA VO VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH
Nástupné termíny
Ubytovacie zariadenie

31.05. - 21.06.
(vrátane)

28.06. - 23.08.

30.08. - 20.09.
(vrátane)

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA

ZĽAVA 20 €

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA

ZĽAVA 20 €

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA

ZĽAVA 20 €

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA

ISTRIA a KVARNER
app. KANEGRA PLP, app. POLYNESIA PLP, komplex ADRATIC/
JADRAN, hotel AMINESS LAGUNA, hotel DELFIN, hotel ZORNA,
hotel FUNTANA, izby VILLAS RUBIN, hotel PULA, hotel BRIONI,
hotel ARENA HOLIDAY, htl. komplex CENTINERA, htl. MIMOSA/LIDO
PALACE, hotel NARCIS, pavilóny AD TURRES
SEVERNÁ DALMÁCIA
app. ZATON 3*/ 4* PLP, hotel PINIJA, hotel ALBA, hotel ADRIATIC,
hotel MIRAN, app. MIRAN PLP, hotel PUNTA a vila ARAUSA
STREDNÁ a JUŽNÁ DALMÁCIA
penzión KNEZOVIĆ, bungalovy URANIA, penzión MEDITERANEO,
htl. komplex ALEM, hotel RIVIJERA, hotel BIOKOVKA,
penzión MARA, hotel PALMA, hotel PODGORKA, hotel NANO, htl.
komplex LAGUNA, hotel OAZA, depandansy BELLEVUE

V uvedených zariadeniach platí ŠPECIÁLNA AKCIA
- v termínoch od 31.05. - 21.06. (vrátane) a od 30.08. - 20.09. (vrátane) 1. a 2. DIEŤA NA PRÍSTELKE S POBYTOM ZDARMA má aj
AUTOBUSOVÚ DOPRAVU ZDARMA
- v termínoch 28.06. - 23.08. 1. a 2. DIEŤA NA PRÍSTELKE S POBYTOM ZDARMA má z ceny autobusovej dopravy ZĽAVU 20 €.

MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA - ZVOZOVÁ TRASA SMER BRATISLAVA
Komárno, Levice, Nitra, Nové Mesto nad
Banská Bystrica, Martin, Považská Bystrica,
Dunajská Streda,
Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany,
Prievidza, Púchov, Ružomberok, Zvolen,
Bratislava
Sereď, Trnava
Topoľčany, Trenčín
Žiar nad Hronom, Žilina
6€
10 €
13 €
MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA - ZVOZOVÁ TRASA SMER KOŠICE
Košice, Prešov
Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou
10 €

Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš,
Michalovce, Poprad, Prešov,
Vranov nad Topľou
15 €

Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves
13 €

Priama trasa z uvedených nástupných miest je plánovaná do oblasti ISTRIA/KVARNER v nástupných termínoch 14.06. - 23.08.2019, do oblasti DALMÁCIA v nástupných termínoch 14.06. - 06.09.2019
a uskutoční sa pri minimálnom počte 25 cestujúcich.
UPOZORNENIE
ŽILINA
POVAŽSKÁ
BYSTRICA

PÚCHOV

TRENČÍN

MARTIN

TOPOĽČANY

PREŠOV HUMENNÉ

LEVOČA

SPIŠSKÁ
NOVÁ VES

VRANOV
NAD TOPĽOU
MICHALOVCE

KOŠICE
BANSKÁ
BYSTRICA
ZVOLEN

NAD HRONOM

NITRA
LEVICE

SEREĎ
BRATISLAVA
DUN. STREDA

POPRAD

PRIEVIDZA

NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
PARTIZÁNSKE
PIEŠTANY
ŽIAR

TRNAVA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

RUŽOMBEROK

Uvedené trasy sú len informačné

NOVÉ ZÁMKY

KOMÁRNO

PROGRAM 10-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV A 8-DŇOVÝCH POBYTOV
INDIVIDUÁLNOU DOPRAVOU:
1. deň:
piatok - odchod zo Slovenska (prechod hraníc SR v popoludňajších až večerných
hodinách), non-stop jazda,
2. deň:
sobota - príchod do letoviska v obedňajších až popoludňajších hodinách,
ubytovanie v ubytovacom zariadení najskôr od 14:00 (pri individuálnej doprave
- deň nástupu na pobyt),
3. - 8. deň: pobyt pri mori, voľný program s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch
podľa informácií delegáta,
9. deň:
sobota - uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v dopoludňajších hodinách (do 10:00,
resp. podľa pokynov recepcie), odchod z letoviska v popoludňajších hodinách,
non-stop jazda (pri individuálnej doprave - posledný deň pobytu),
10. deň:
nedeľa - príchod na územie SR (prechod hraníc SR v ranných až dopoludňajších
hodinách).
PRÍPLATKY
Povinné príplatky
Pobytová taxa
osoba od 12 r. do 18 r./noc

Pobytová taxa
osoba od 18 r./noc

1,35 €

2,70 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
Pobytová taxa je povinným príplatkom, pokiaľ už nie je zahrnutá v cene pobytu.

ORIENTAČNÉ VZDIALENOSTI
Z BRATISLAVY
A

SLO

580 km
603 km
660 km
575 km
700 km
755 km
825 km
872 km
1015 km

645 km
637 km
657 km
591 km
675 km
730 km
800 km
847 km
990 km

Orebič

1060 km

1035 km

Príplatky

Komplexné cestovné poistenie osoba/deň
KOMFORT*
2,80 €

H

Umag
Poreč
Pula
Rijeka
Zadar
Šibenik
Split
Makarska
Dubrovnik

PLUS*
3,70 €

V rámci rôznych nástupných miest v SR musí klient
počítať s možnosťou prestupu zo zvozových autobusov,
mikrobusov alebo osobných
áut. Väčšina liniek nadväzuje na hlavný spoj s prestupom na centrálnom mieste
v Bratislave alebo Košiciach,
resp. na určenom mieste
v zahraničí a preto sa môžu
vyskytnúť časové posuny (z
dôvodu dopravnej situácie).
Upozorňujeme, že trasa po
území SR nemusí vždy viesť
najkratším smerom. Vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam môže dôjsť k predĺženiu času prepravy.
Batožina – každý cestujúci
má nárok na prepravu 1 ks
batožiny max. 15 kg a 1 ks
príručnej batožiny. Nadrozmernú batožinu – bicykle,
surfy, a pod., ako aj zvieratá neprepravujeme!
Bližšie informácie o nástupných miestach v pobočkách
našej CK; v prípade nedostatočného počtu cestujúcich
môže byť preprava v okrajových termínoch zrušená.
V prípade ubytovania na
ostrove je autobusová doprava zabezpečovaná do
najbližšieho prístavu na
pevnine.

Informácie o doprave
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apartmány

Kanegra

Istria - Umag

CHORVÁTSKO
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SLUŽBY PLUS
• počas večere čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, nealko)
DIEŤA ZDARMA

14

PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
ceny na globtour.sk
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

252 €

www.plavalaguna.com

montované prízemné apartmány sú postavené v kopci a obklopené nádhernou mediteránskou zeleňou • vzdialenosť 100 až
300 m od mora a skalnato kamenistej,
miestami štrkovej pláže • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor,
WiFi a internetový kútik za poplatok) • centrálna reštaurácia • a´la carte reštaurácia
• pizzeria • bar na pláži • obchod s miešaným tovarom • parkovanie za poplatok 1€/
auto/deň
UBYTOVANIE: apartmány majú zariadený kuchynský kút • kúpeľňa s WC • telefón
• SAT TV • WiFi pripojenie (za poplatok)
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
2
POLOHA: v turistickom stredisku KA- • balkón resp. terasa • APP/2+2 – (36 m )
NEGRA • priamo v Piranskom zálive • asi má spálňu s dvoma lôžkami a dve lôžka
v obývacej miestnosti (gauč) • APP/4+1 –
10 km severne od mesta Umag.
2
POPIS A PLÁŽ: z časti murované a z časti (46 m ), jeden typ - jedna 2-lôžková spálňa,

jedna 1-lôžková spálňa a dve lôžka v obývacej miestnosti (2 gauče) • druhý typ - dve
2-lôžkové spálne na poschodí a jedno lôžko
v obývacej miestnosti (gauč) na prízemí
• APP/4+2– (cca 60 m2) - dve 2-lôžkové
spálne a dve lôžka v obývacej miestnosti
(2 gauče)
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia • polpenzia – raňajky a večere formou
bufetu v centrálnej reštaurácii v komplexe
• počas večere čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, nealko)
ŠPORT A ZÁBAVA: dva tenisové kurty
• stolný tenis • minigolf • plážový volejbal
• ihrisko na hádzanú, basketbal • prenájom
bicyklov • vodné športy • MINI CLUB pre
deti 5-12r. (v obd. cca 18.6. - 2.9.) • v mesiacoch júl a august večerný zábavný
program niekoľkokrát v týždni

APARTMÁNY S POLPENZIOU
8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
22.6.-29.6.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v app.
370
410
470
495
FM zľava 32%
252
279
320
337
dieťa 0-13,99r. na 3. lôžku v APP/2+2
185
205
235
248
dieťa 0-13,99r. na 4. lôžku v APP/2+2 a APP/4+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-13,99r. na 3. lôžku v APP/4+1
370
410
470
495
2. dieťa 0-13,99r. na 5. lôžku v APP/4+1
185
205
235
248
3. dieťa 0-13,99r. na 5. lôžku v APP/4+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-13,99r. na 4. lôžku v APP/4+2
185
205
235
248
dieťa 0-13,99r. na 5. lôžku v APP/4+2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-13,99r. na 6. lôžku v APP/4+2
185
205
235
248
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r.
9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka do 2,99r. ZDARMA, pes 13 €/deň – platba na mieste. UPOZORNENIE: APP/2+2
musí byť obsadený min. 3-mi PLATIACIMI OS., APP/4+1 musí byť obsadený min. 3-mi PLNE PLATIACIMI OS., a APP/4+2 musí byť
obsadený min. 4 – mi PLATIACIMI OS. Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE!Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Savudrija

né športy • MINI CLUB pre deti 5-12r. (v obd.
cca 15.6. - 31.8.) • v mesiacoch júl a august
večerný zábavný program niekoľkokrát
v týždni

CENA NA 1 NOC
22.6.-7.7.
8.7.-18.7.
19.7.-17.8.
25.8.-31.8.
18.8.-24.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
5
5
5
5
5
APP/4+2
70
95
123
142
152
107
APP/4+2 Family
74
99
131
150
160
112
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, pobytová taxa, služby
delegáta (15.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: polpenzia dosp. os. 21 €/os., polpenzia dieťa 5-13,99r. 11 €/os., raňajky dosp. os. 7 €/os.,
raňajky dieťa 5-13,99r. 4 €/os., večera dosp. os. 14 €/os., večera dieťa 5-13,99r. 7 €/os., raňajky, večera resp. polpenzia pre dieťa do
4,99r. ZDARMA, detská postieľka do 2,99r. ZDARMA, pes 13 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: detská postieľka a pes LEN
NA VYŽIADANIE! Stravu musia mať objednanú všetky os. v apartmáne. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
8.6.-12.6.
1.9.-7.9.

13.6.-21.6.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA : ***
POLOHA: v dedinke Bašanija • v blízkosti
známeho majáku a turistického strediska
Savudrija • asi 7 km od mestečka Umag
POPIS A PLÁŽ: komplex apartmánov sa
nachádza v tichom prostredí v novopostavených jednoposchodových vilkách (postavené v r. 2017) • vzdialenosť cca 300 m od
mora • pláže sú prírodné, skalnato-kamenisté • v blízkom kempe Pineta na niekoľkých
miestach kamenisto štrkové
VYBAVENIE: v blízkosti (cca 300m od
apartmánov) bar Bora Bora a kemp Pineta,
kde sú stravovacie zariadenia, stánky, minimarket a pekáreň • bezplatné parkova-

nie pri apartmánoch
UBYTOVANIE: klimatizované, moderne zariadené apartmány • v obývacej miestnosti
kuchynský kút (chladnička, mikrovlnka, kávovar na filtrovanú kávu, umývačka riadu)
• kúpeľňa so sprchou/WC • SAT TV • WiFi
• balkón/terasa • APP/A2+2 – pre 4 osoby
sa nachádza na prízemí resp. na poschodí, má
2-lôžkovú spálňu a obývaciu miestnosť s dvoma lôžkami (rozťahovací gauč) • apartmány
na prízemí majú terasu s malou záhradkou
• APP/B4+2 – pre 6 osôb sa nachádza na
poschodí, má dve 2-lôžkové spálne (jedna
spálňa s manželskou posteľou, druhá spálňa
s oddelenými posteľami) a obývaciu miest19.5.-6.6.
5.9.-12.9.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

10 €

www.plavalaguna.com

Villas Faro

nosť s dvoma lôžkami (rozťahovací gauč) • záverečné upratovanie za poplatok 30€/typ A,
40€/typ B – platba na mieste.
STRAVA: bez stravy, s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: v stredisku Savudrija
- tenisové kurty

CENA NA 1 NOC
23.6.-5.7.
6.7.-13.7.
7.6.-22.6.
28.8.-4.9.
21.8.-27.8.
14.7.-20.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
4
4
4
5
5
5
APP/A2+2
50
63
85
107
125
154
APP/B4+2
64
71
90
123
147
179
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH 18.4.-1.7. A 1.9.-1.10. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné
prádlo, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os, záverečné
upratovanie: typ A 30 €, typ B 40 € - platba na mieste. PRÍPLATKY: dieťa do 6,99r. bez lôžka ZDARMA, dieťa 7-11,99r. bez lôžka
21-47 €, detská postieľka do 2,99r. 5 €/deň a pes 10 €/deň – platba na mieste. UPOZORNENIE: detská postieľka, pes a osoba bez
lôžka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
13.4.-18.5.
13.9.-29.9.

PRE RODINY

CHORVÁTSKO

apartmány

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

od

9€

www.plavo-more.hr

Istria - Umag - Bašanija

né pôvodným nábytkom • APP/4+2 – (4557 m2) jednopodlažné, dve 2-lôžkové spálne
• obývacia miestnosť s dvoma lôžkami
(rozťahovací gauč) • zariadený kuchynský kút • kúpeľňa s WC • telefón • SAT TV
• WiFi pripojenie (za poplatok) • balkón resp.
terasa • APP/4+2 (FAMILY) - dvojpodlažné
• apartmány na prízemí majú vonkajší krb
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
• možnosť stravovania v centrálnej reštaurácii • raňajky a večere formou bufetu • počas večere čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, nealko)
ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal
• basketbalové ihrisko • v blízkosti - tenisové kurty • minigolf • stolný tenis • vod-

Istria - Umag

APP Family

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v tichom turistickom stredisku SAVUDRIJA, vzdialenom cca 9 km od mesta Umag.
POPIS A PLÁŽ: starší turistický komplex
tvoria apartmány a bungalovy • apartmány sa nachádzajú v jednoposchodových
murovaných vilkách v radovej zástavbe
• pláže prevažne skalnato-kamenisté
• vzdialené cca 100 až 200 m od apartmánov
VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor za
poplatok) • WiFi za poplatok• reštaurácia
a´la carte priamo pri mori • otvorený bazén s morskou vodou • ležadlá a slnečníky
zdarma (v obm. počte) • parkovanie v areáli
pri objektoch za poplatok 1€/auto/deň
UBYTOVANIE: staršie apartmány, zariade-

13

CHORVÁTSKO

apartmány

apartmány

Polynesia

Istria - Umag

CHORVÁTSKO
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v turistickom stredisku KATORO
• asi 3 km od centra mestečka • spojenie s centrom možné aj turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: komplex apartmánov rozmiestnený v príjemnom prostredí borovicového hája popri morskom pobreží • vzdialenosť
cca 200 až 300 m od mora • pláž je čiastočne
kamenistá s upravenými betónovými plochami na slnenie •ležadlá a slnečníky za poplatok
(v obmedz. počte)
VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor za
poplatok) • internetový kútik a WiFi pripojenie
v priestoroch recepcie (zdarma) • reštaurácia
• pizzeria • reštaurácia s rýchlym občerstvením na pláži • snack bar na pláži • otvorený

PRE RODINY

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

9€

www.plavalaguna.com

APARTMÁNY BEZ STRAVY
25.4.-22.5.
23.5.-29.5.
30.5.-12.6.
8.9.-21.9.
1.9.-7.9.

CENA NA 1 NOC
13.6.-21.6.
22.6 -7.7.

8.7.-18.7.
18.8.-24.8.

19.7.-17.8.

25.8.-31.8.

nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
5
5
5
5
5
STD/3
32
45
49
74
89
105
112
86
APP/3
39
52
56
81
97
119
126
93
APP/4
51
63
67
92
116
138
145
105
APP/5
57
69
74
98
126
150
156
111
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, pobytová taxa, služby
delegáta (15.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: polpenzia dosp. os. 20-24 €/os., polpenzia dieťa 5-13,99r. 10-12 €/os., raňajky dosp. os. 7-9 €/os.,
raňajky dieťa 5-13,99r. 4-5 €/os., večera dosp. os. 13-16 €/os., večera dieťa 5-13,99r. 7-8 €/os., raňajky, večera resp. polpenzia pre
dieťa do 4,99r. ZDARMA, detská postieľka do 2,99r. ZDARMA, pes 13 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: Stravu musia mať
objednanú všetky os. v apartmáne. Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Istria - Umag

CHORVÁTSKO
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bazén so sladkou vodou pre dospelých i pre
deti • ležadlá zdarma v obmedz. počte • supermarket • parkovanie za poplatok 1€/auto/deň
UBYTOVANIE: všetky apartmány sú vybavené kuchynským kútom • kúpeľňa so
sprchou/WC • TV • telefón • balkón/terasa
• ŠTÚDIO/2+1 – pre 3 osoby (cca 27 m2), má
jednu obývaciu miestnosť s dvoma lôžkami
a prístelkou • APP/2+1 – pre 3 osoby (cca
30 m2), má 2-lôžkovú spálňu a obývaciu miestnosť s jedným lôžkom (gauč) • APP/2+2 – pre
4 osoby (cca 37 m2), má 2-lôžkovú spálňu
a obývaciu miestnosť s dvoma lôžkami (rozťahovací gauč resp. kreslá) • APP/2+3 – pre
5 osôb (cca 40 m2), má 2-dvojlôžkovú spálňu

a obývaciu miestnosť s troma lôžkami (rozťahovací gauč resp. kreslá)
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia •
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu
podávané v centrálnej reštaurácii v komplexe
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty so školou
tenisu • minigolf • plážový volejbal, stolný
tenis • detské ihrisko • požičovňa bicyklov
• vodné športy • v bezprostrednej blízkosti
športový komplex s ihriskami na basketbal,
hádzanú, futbal, volejbal • jazdecké centrum
• MINI CLUB pre deti 5-12r. (v obd. 18.6.-9.9.) •
denné športové aktivity pre dospelých (v obd.
2.7.-1.9.) • večerné zábavné programy (v obd.
18.6.-9.9.)

APARTMÁNY S POLPENZIOU
8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v app.
360
400
450
510
530
FM zľava 35%
234
260
293
332
345
dieťa 0-13,99r. na 3. lôžku STD a APP/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-13,99r. na 3. lôžku v APP/2+2
198
220
248
281
292
dieťa 0-13,99r. na 4. lôžku v APP/2+2 a APP/2+3
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-13,99r. na 3. lôžku v APP/2+3
360
400
450
510
530
2. dieťa 0-13,99r. na 5. lôžku v APP/2+3
198
220
248
281
292
3. dieťa 0-13,99r. na 5. lôžku v APP/2+3
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka do 2,99r. ZDARMA, pes 13 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: APP/2+2 musí byť obsadený min. 3 -mi PLATIACIMI OS. a APP/2+3 musí byť obsadený min. 3 -mi PLNE PLATIACIMI OS.
Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

DIEŤA ZDARMA

14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

SUPER CENA

PRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

234 €

www.plavalaguna.com

apartmány

Sol Katoro

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v turistickom stredisku KATORO
• asi 3 km od centra mestečka • spojenie s centrom možné aj turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: zrenovované apartmány
• rozmiestnené v lokalite bývalých app. Polynesia, v borovicovom háji, popri morskom
pobreží • vzdialenosť cca 50 až 200 m od mora
• pláž je čiastočne kamenistá s upravenými
betónovými plochami na slnenie • ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • pizzeria • snack bar na pláži • otvorený bazén so
sladkou vodou pre dospelých i pre deti • ležadlá zdarma v obmedz. počte • WiFi pripojenie v priestoroch recepcie i v apartmánoch
(zdarma) • parkovanie pri apartmánoch za
poplatok 1€/auto/deň • v stredisku Katoro trh,
supermarket i stánky s rôznou ponukou
UBYTOVANIE: klimatizované apartmány
• vybavený kuchynský kútik (mikrovlnka,
digestor, kávovar, chladnička) • LCD SAT TV

Istria - Umag

CHORVÁTSKO
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PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

PRE NÁROČNÝCH
VIDEO

GLOBTOUR.SK

25.4.-22.5.
8.9.-21.9.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

12 €

www.plavalaguna.com

Istria - Umag

NOVINKA
LEN PRE DOSPELÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

55 €

www.plavalaguna.com

30.5.-12.6.
1.9.-7.9.

CENA NA 1 NOC
13.6.-21.6.
22.6.-7.7.

8.7.-18.7.
18.8.-24.8.

19.7.-17.8.

25.8.-31.8.

nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
5
5
5
5
5
APP/2+2 Classic
61
81
98
135
168
186
192
142
APP/2+3 Classic – na vyžiadanie
74
94
111
150
185
203
209
155
APP/2+2 Superior
72
94
109
147
186
204
210
153
APP/2+3 Superior – na vyžiadanie
82
104
119
158
201
219
224
163
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, pobytová taxa, služby
delegáta (15.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: polpenzia dosp. os. 20-24 €/os., polpenzia dieťa 5-13,99r. 10-12 €/os., raňajky dosp. os. 7-9 €/os.,
raňajky dieťa 5-13,99r. 4-5 €/os., večera dosp. os. 13-16 €/os., večera dieťa 5-13,99r. 7-8 €/os., raňajky, večera resp. polpenzia pre
dieťa do 4,99r. ZDARMA, detská postieľka do 2,99r ZDARMA, pes 13 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: detská postieľka
a pes LEN NA VYŽIADANIE! Stravu musia mať objednanú všetky os. v apartmáne. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Melia Coral

CHORVÁTSKO

hotel

23.5.-29.5.

• WiFi pripojenie (zdarma) • telefón • trezor
• terasa/balkón • APP/2+2 (cca 30 m2) - jedna 2-lôžková spálňa • obývacia miestnosť
s rozťah. gaučom vhodným pre 1 dosp. os. resp.
2 deti • APP/2+3 (cca 37 m2) - jedna 2-lôžková
spálňa • obývacia miestnosť s troma lôžkami
(rozťah. gauč a rozťah. kreslo vhodné pre max.
2 dosp. os. resp. 3 deti) • balkón/terasa • sú
typu CLASSIC a SUPERIOR (bližšie k bazénu
a pláži).
STRAVA: bez stravy, s možnosťou varenia
• možnosť stravovania v reštaurácii v komplexe • raňajky a večere podávané formou
bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný
tenis • plážový volejbal • v bezprostrednej
blízkosti športový komplex s ihriskami na basketbal, hádzanú, futbal • jazdecké centrum
• požičovňa bicyklov • MINI CLUB pre deti
5-12r. (v obd. 18.6.- 9.9.) • denné športové aktivity pre dospelých (v obd. 2.7.- 1.9.) • večerné
zábavné programy (v obd. 18.6.- 9.9.)

počte) • beach bar • WELLNESS Coral Spa
(za poplatok) • v blízkosti parkovanie za
poplatok 1€/auto/deň
UBYTOVANIE: štandardne zariadené
2-lôžkové izby • kúpeľňa so sprchou/WC
• fén • klimatizácia • SAT TV • minibar
• trezor • telefón • WiFi pripojenie (zdarma) • väčšina izieb má balkón • k dispozícii sú izby typu CLASSIC a typu PREMIUM
orientované na morskú stranu
STRAVA:polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetových stolov
ŠPORT A ZÁBAVA: fitness • požičovňa
bicyklov • v blízkosti športoviská a ihriská strediska Katoro – tenisové kurty
• plážový volejbal • vodné športy • denné
športové a večerné zábavné programy (v
obd. cca 18.6.- 9.9.) • v termíne 12.7.-21.7.
sa v susednom stredisku STELLA MARIS
RESORT uskutoční známy tenisový turnaj
ATP, vtedy sa konajú rôzne celodenné a večerné programy dlho do noci

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: v stredisku KATORO • asi 3 km
od centra mestečka • spojenie s centrom
možné aj turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: hotel LEN PRE DOSPELÝCH
(pre osoby staršie ako 16 rokov) • v bezprostrednej blízkosti pláže • prírodná pláž
čiastočne kamenistá s upravenými plochami a miestami na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži v obmedz. počte zdarma
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • aperitív bar • a la carte reštaurácia • otvorený
bazén s morskou vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedzenom
CENA NA 1 NOC
13.4.-24.4.
25.4.-4.5.
23.5.-29.5.
30.5.-5.6.
13.6.-21.6.
22.6.- 7.7.
8.7.-24.8.
5.5.-22.5.
8.9.-21.9.
6.6.-12.6.
1.9 -7.9.
25.8.-31.8.
22.9.-28.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
5
5
5
dosp. os. zákl. lôž. Classic
69
77
106
92
114
124
136
FM zľava 20%
55
62
85
74
91
99
109
dosp. os. zákl. lôž. Classic balkón
73
80
110
96
117
127
139
dosp. os. zákl. lôž. Premium
78
87
116
102
127
136
149
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. UPOZORNENIE: Izba 1/1 LEN
NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.

Sol Aurora
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ALL INCLUSIVE

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v stredisku KATORO • asi 2,5 km od
centra mestečka • spojenie s centrom možné
aj turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: klimatizovaný hotel sezónneho charakteru sa nachádza v borovicovom
háji • priamo pri mori • pláž pred hotelom je
kamenistá s upravenými betónovými plochami na slnenie • je vhodná pre rodiny s deťmi,
nakoľko v mori je piesok a pozvoľne sa zvažuje
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • aperitív bar • snack bar so slnečnou terasou • dva otvorené bazény so sladkou vodou pre dospelých a pre deti
• ležadlá a slnečníky zdarma (v obm. počte)
• výťah • internetový kútik na recepcii (zdar-

ma) • parkovanie za poplatok 1€/auto/deň
UBYTOVANIE: štandardne zariadené klimatizované izby • kúpeľňa so sprchou/WC • fén
• telefón • trezor • SAT TV • WiFi (zdarma)
• k dispozícii sú 2-lôžkové izby typu CLASSIC
s balkónom • izby s možnosťou prístelky typu
PREMIUM s balkónom, orientované na morskú
stranu
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: v stredisku KATORO
– tenisové kurty • škola tenisu • ihrisko
na hádzanú, futbal a basketbal • jazdecké
centrum • stolný tenis • plážový volejbal
• bocce • vodné športy • prenájom bicyklov
• MINI CLUB pre deti 5-12r. (v obd. cca 18.6.9.9.) • denné športové aktivity pre dospe-

• raňajky, obedy, večere – formou bufetu
• počas podávania jedál čapované domáce nápoje (pivo, víno,
nealko), filtrovaná káva, čaj
• 08:00–23:00 v bare ponuka
čapovaných domácich alkoholických a nealkoholických
nápojov, espresso káva, čaj
• 11:00–17:00 snack a fast
food v bare pri bazéne
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (v obm. počte)
• uteráky pri bazéne a na pláži
(na kauciu)
• športové aktivity pre dospelých (v obd. cca 2.7.-1.9.)
• animácie pre deti a zábavné
večerné programy (v obd.
cca 18.6.-9.9.)

lých (v obd. cca 2.7.- 1.9.) • večerné zábavné
programy (v obd. cca 18.6.- 9.9.) • v termíne
12.7.-21.7. sa v susednom stredisku STELLA
MARIS RESORT uskutoční známy tenisový
turnaj ATP, vtedy sa konajú rôzne celodenné
a večerné programy dlho do noci

CENA NA 1 NOC
25.5.-29.5.
30.5.-5.6.
6.6.- 12.6.
13.6.-21.6.
22.6.-28.6.
29.6.-7.7.
8.7.-18.7.
19.7.-17.8.
8.9.-13.9.
1.9.-7.9.
25.8.-31.8.
18.8.-24.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
5
5
5
5
5
dosp. os. zákl. lôž. Classic
91
83
98
102
114
121
128
134
FM zľava 20%
73
66
78
82
91
97
102
107
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. Classic
69
62
74
77
86
91
97
101
dosp. os. zákl. lôž. Premium
98
90
106
113
124
132
138
145
dosp. os. príst. Premium
74
68
80
85
93
100
104
109
dieťa 2-11,99r. príst. Premium
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa 2-4,99r. lôž. rod. Premium
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa 5-11r. lôž. rod. Premium
50
46
54
57
63
67
70
73
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH.
PRÍPLATKY: detská postieľka do 1,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený.
Ceny a informácie o doprave – strana 10.

DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

66 €

www.plavalaguna.com

Istria - Umag

Istria - Umag
CHORVÁTSKO

hotel

hotel

Sol Sipar

CHORVÁTSKO

18

Istria - Umag

vizualizácia

PRE RODINY

DIEŤA ZDARMA

12

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v stredisku PUNTA • asi 1 km od
centra mesta • priamo pri mori • spojenie
s centrom možné aj turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: kompletne zrekonštruovaný hotel priamo pri mori • prírodná pláž
čiastočne kamenistá s upravenými plochami a miestami na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • aperitív bar • snack bar • a la carte reštaurácia
na pláži • dva otvorené bazény s morskou
vodou pre dospelých i pre deti• ležadlá a sl-

nečníky pri bazéne zdarma (v obmedzenom
počte) • parkovanie za poplatok 1€/auto/deň
UBYTOVANIE: moderne zariadené izby
• kúpeľňa so sprchou/WC • fén • klimatizácia • SAT TV • minibar • trezor • telefón • WiFi pripojenie (zdarma) • balkón •
k dispozícii sú 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky typu SUPERIOR a typu PREMIUM
orientované na morskú stranu • rodinné
izby PREMIUM FAMILY s možnosťou dvoch
prísteliek orientované na morskú stranu
(na vyžiadanie)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere po-

CENA NA 1 NOC
23.5.-29.5. 30.5.-5.6. 6.6.-12.6. 13.6.-21.6. 22.6.-28.6. 29.6.-7.7. 8.7.-18.7. 19.7.-17.8.
1.9.-7.9. 25.8.-31.8.
18.8.-24.8.
Ľubovoľné
nástupné dni
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
dosp. os. zákl. lôž. Superior
69
59
88
81
92
102
106
110
116
121
FM zľava 20%
55
47
70
65
74
82
85
88
93
97
dosp. os. príst. Superior
52
45
67
61
70
77
80
83
87
91
dieťa 2-11,99r. príst. Superior / Premium
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 2-4,99r.lôž.rod. Superior / Premium
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 5-11,99r.lôž. rod. Superior
35
31
45
42
47
52
54
56
59
62
dosp. os. zákl. lôž. Premium
72
62
91
84
95
107
110
116
121
127
dosp. os. príst. Premium
54
47
69
63
72
81
83
87
91
96
dieťa 5-11,99r.lôž. rod. Premium
37
32
46
43
48
55
56
59
62
64
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. UPOZORNENIE: Izba 1/1
LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený! Ceny a informácie o doprave - strana 10.
25.4.-4.5.
8.9.-21.9.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

47 €

www.plavalaguna.com

dávané formou bufetových stolov
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • škola tenisu (v blízkosti) • požičovňa bicyklov
• plážový volejbal • v blízkosti vodné športy • destké ihrisko • MINI CLUB pre deti
5-12r. (v obd. 18.6.-9.9.) • denné športové
a spoločensko-kulturne aktivity pre dospelých (v obd. 2.7.-1.9.) • večerné zábavné
programy (v obd. 18.6.-9.9.) • v termíne
12.7.-21.7. sa v susednom stredisku STELLA
MARIS RESORT uskutoční známy tenisový
turnaj ATP, vtedy sa konajú rôzne celodenné a večerné programy dlho do noci

5.5.-22.5.
22.9.-28.9.

komplex

Adriatic / Jadran

Jadran

Istria - Umag

CHORVÁTSKO

Adriatic

19

izba - Adriatic
POLOHA: v stredisku PUNTA • asi 1,5 km
od centra mestečka • priamo pri mori •
v blízkosti jachtového prístavu
POPIS A PLÁŽ: starší komplex tvorí udržiavaná budova bývalého hotela a depandans Jadran • pláž je upravená, s betónovými plochami na slnenie • bližšie k hotelu
Sipar a okolo polostrova Punta sú menšie
piesočnaté úseky vhodné pre rodiny s deťmi, keďže v mori je piesok a pozvoľne sa
zvažuje
VYBAVENIE: recepcia (trezor za poplatok)
• internetový kútik (za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia • lobby bar s terasou
• taverna a´la carte na pláži • v blízkosti
verejné parkovisko za poplatok 1€/auto/deň
UBYTOVANIE: ADRIATIC - jednoducho,
starším pôvodným nábytkom zariadené

izba - Jadran
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• kúpeľňa so sprchou/WC • izby s možnosťou dvoch prísteliek, izby s balkónom (za
príplatok) a izby orientované na morskú
stranu (za príplatok) sa nachádzajú v prístavbe • JADRAN - staršie, jednoducho
a pôvodným nábytkom zariadené, rozlohovo menšie 2-lôžkové izby • kúpeľňa
so sprchou/WC • malý balkón • časť izieb
s možnosťou prístelky
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
formou bufetu • čapované nápoje k večeri
(víno, pivo, nealko)
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti tenisové
kurty • škola tenisu • vodné športy • plážový volejbal • v stredisku PUNTA - večerné
animácie, živá hudba a zábavné programy
v susedných hoteloch • v termíne 12.7.-21.7.

SLUŽBY PLUS
• počas večere čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, nealko)
DIEŤA ZDARMA

14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

Jadran
sa v susednom stredisku STELLA MARIS
RESORT uskutoční známy tenisový turnaj
ATP, vtedy sa konajú rôzne celodenné a večerné programy dlho do noci

SUPER CENA

PRE RODINY

8 – DŇOVÉ POBYTY

HOTEL ADRIATIC
DEPANDANS JADRAN
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
6.7.-17.8.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
6.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
310
340
370
260
290
320
350
FM zľava 32%
211
231
252
177
197
218
238
dosp. os. príst.
248
272
296
208
232
256
280
dieťa do 4,99r. zákl.lôž.
171
187
204
143
160
176
193
dieťa 5-13,99r. zákl.lôž.
248
272
296
208
232
256
280
1.dieťa do 13,99r. príst.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2.dieťa do 13,99r. príst.
149
171
187
204
dieťa do 11,99r.lôž.rodiča
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou + nápoje k večeri, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 15 €/os., balkón morská strana 25 €/os., detská
postieľka do 2,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: V izbe 1/2+2 môže byť LEN JEDNO dieťa ZDARMA. Izba 1/1 a detská postieľka LEN NA
VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
8 dní
270
184
216
149
216

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

177 €

www.plavalaguna.com

hotel

Aminess Laguna

Istria - Novigrad

CHORVÁTSKO

20

DIEŤA ZDARMA

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 1,5 km od starobylého centra
mestečka • spojenie s centrom príjemnou
pešou prechádzkou popri mori resp. turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: útulný klimatizovaný hotel
vzdialený cca 100 m od mora • kamenistá
pláž s upravenými plochami na slnenie je od
hotela oddelená malým hájom • pred susedným hotelom Maestral menšia štrková pláž
s pozvoľným vstupom do mora vhodná pre
deti • Punto Mare - morský bazén na pláži
s barom • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia (trezor zdarma)
• reštaurácia • aperitív bar s WiFi pripojením
(zdarma) • dva vonkajšie bazény so sladkou

14

PRE RODINY
SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

299 €

www.laguna-novigrad.hr

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
6.7.-13.7.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
475
520
565
585
FM zľava 32%
323
354
384
398
dosp. os. príst.
333
364
396
410
dieťa 0-13,99r. na príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 14-16,99r. na príst. s 2 dosp. os.
242
262
286
311
322
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6. - 7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 15 €/os., balkón morská strana 30 €/os., detská postieľka do 1,99r.
ZDARMA, pes 10€/deň – platba na mieste. UPOZORNENIE: Pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
8 dní
440
299
308

Punto Mare

vodou pre deti i dospelých a slnečná terasa
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma
• bezplatné parkovisko • v susednom hoteli
MAESTRAL – krytý bazén, wellnes centrum
a klimatizované fitness za poplatok.
UBYTOVANIE: rozlohovo menšie (cca 14m2)
klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • kúpeľňa s WC • fén • telefón
• WiFi • SAT TV • väčšina izieb má balkón
(za príplatok) • sú orientované na morskú
stranu (za príplatok), parkovú stranu alebo
na parkovisko • balkónové izby s prístelkou,
vhodnou pre deti max. do 14r., sú menej
priestranné

STRAVA: polpenzia - raňajky i večere formou bufetových stolov • v termínoch do
30.5. a od 15.9. k večeri čapované nápoje
v neobmedzenom množstve (víno, pivo, nealko, minerálka)
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti športovo-rekreačné centrum - tenisové kurty, ihrisko na
volejbal, basketbal, hádzanú • požičovňa bicyklov • plážový volejbal • minigolf • stolný
tenis • detské ihrisko • animačné programy
pre deti i dospelých počas celého dňa (od 15.6.
do 15.9.) • Aquapark Istralandia (cca 5 km od
hotela)

Istria - Novigrad

CHORVÁTSKO

21

hotel

Aminess Maestral

Istria - Novigrad

CHORVÁTSKO

22

PRE NÁROČNÝCH
DIEŤA ZDARMA

7

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: od centra mestečka Novigrad je
vzdialený asi 15 min. príjemnou pešou prechádzkou popri mori.
POPIS A PLÁŽ: komfortný, plne klimatizovaný hotel • situovaný v bezprostrednej
blízkosti mora • priamo pred hotelom štrková zátoka s pozvoľným vstupom do mora
vhodná i pre deti • Punto Mare - morský bazén na pláži s barom • ležadlá a slnečníky
za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • a´la
carte reštaurácia s terasou • aperitív bar
s WiFi (zdarma) • otvorený bazén so sladkou vodou • slnečná terasa s barom • ležadlá a slnečníky zdarma • krytý bazén
s vyhrievanou morskou vodou (funkčný
počas celej sezóny) • WELLNESS CENTRUM
ponúka SPA zónu, BEAUTY zónu, fitness
• bezplatné parkovisko

CENA NA 1 NOC
18.5.-7.6.
8.6.-12.7.
21.9.-05.10.
27.4.-17.5.
7.9.-13.9.
24.8.-6.9.
13.7.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
2
5
5
dosp. os. zákl. lôž.
61
67
82
93
115
127
FM zľava 20%
49
54
66
74
92
102
dosp. os. príst.
49
54
66
75
92
102
1. dieťa 0-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1. dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os.
32
34
42
47
58
65
dieťa 0-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
32
34
42
47
58
65
dieťa 7-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
43
47
58
66
81
90
2. dieťa 0-13,99r. príst. s 2 dosp. os.
43
47
58
66
81
90
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: balkón 6-9 €/os.,
balkón morská strana 9-13 €/os., SUITA 1/2+2 BM 19-35 €/os., detská postieľka do 3,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: SUITA 1/2+2 BMS
musí byť obsadená min. 2-mi platiacimi osobami, pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
13.4.-26.4.
14.9.-20.9.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

49 €

www.laguna-novigrad.hr

UBYTOVANIE: klimatizované 2-posteľové
izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa s WC
• fén • telefón • minibar • SAT TV • trezor
• WiFi (zdarma) • väčšina izieb má balkón
orientovaný na morskú resp. parkovú stranu (za príplatok) • hotelový apartmán SUITE
s balkónom na morskú stranu (za príplatok),
má 2-lôžkovú spálňu a obývaciu miestnosť
s jednou resp. dvomi prístelkami (gauč)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu • v termínoch do 30.5. a od 15.9.
k večeri čapované nápoje v neobmedzenom
množstve (víno, pivo, nealko, minerálka)
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy • požičovňa bicyklov • tenisové kurty • ihrisko
na volejbal i basketbal • plážový volejbal
• minigolf • stolný tenis • detské ihrisko
• celodenné animačné programy pre deti
a dospelých (od 15.6. do 15.9.) • Aquapark
Istralandia (cca 5 km od hotela)

Lanterna Sunny Resort

18.5.-30.5.
5.9.-12.9.

APP typ STANDARD

6.7.-26.7.
19.8.-4.9.

31.5.-7.6.
8.6.-23.6.
27.7.-18.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
1
1
1
1
5
7
APP/3 Superior
29
42
61
69
86
112
APP/4 Superior
36
53
76
86
110
143
APP/6 Superior
50
67
104
123
155
203
APP/3 Standard
21
34
53
58
74
101
APP/4 Standard
25
39
61
75
93
129
APP/6 Standard-na vyžiadanie
38
58
92
112
140
188
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (15.6.-14.9.),
pobytová taxa, DPH. PRÍPLATKY: detská postieľka do 1,99r. 5 €/deň, pes 10 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: APP/6, detská
postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
hotel

PRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

20%
od 7 €
www.valamar.com

Laguna Materada

SUPERIOR sú orientované na morskú stranu
• parkovanie za poplatok 1 €/auto/deň
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere formou
bufetových stolov, k večeri čapované nápoje
(červené/biele víno, pivo, nealko, voda)
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti detské ihrisko,
reštaurácie, bary • športové centrum - tenisové
kurty, bicykle, minigolf, ihrisko na loptové hry
• vodné športy na pláži • plážový volejbal • celodenné a večerné animačné programy pre deti
i dospelých (v obd. cca 19.5.-13.9.)
BONUS PRE RODINY S DEŤMI
• animačné programy pre deti 4-12r. (v
obd. 19.5.-13.9.) a pre tínedžerov 13-17r.
(v obd. 16.6.-23.8.)
• počas dopoludňajšej animácie malé občerstvenie pre deti (koláč, sendvič alebo snack)
• 1x týždenne tematická večera (v obd.
26.5.-6.9.)

CENA NA 1 NOC
18.5.-24.5. 25.5.-31.5. 1.6.-14.6. 15.6.-21.6. 22.6.-28.6. 29.6.-19.7. 20.7.-16.8. 31.8.-6.9. 14.9.-28.9.
7.9.-13.9.
24.8.-30.8.
17.8.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
dosp. os. zákl. lôž. Classic
52
61
67
80
90
94
103
72
47
FM zľava 20%
42
49
54
64
72
75
82
58
38
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os. Classic / Superior
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 12-13,99r. príst. Classic
27
31
35
41
46
48
53
37
24
dieťa 0- 4,99r. lôž. rod. Classic / Superior
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 5-11,99r. lôž. rod. Classic
17
19
22
25
28
29
32
23
15
dosp. os. zákl. lôž.Superior
56
65
70
84
95
99
110
76
49
dieťa 12-13,99r. príst. Superior
29
33
36
43
48
51
56
39
26
dieťa 5-11,99r. lôž. rod. Superior
18
21
22
27
30
31
34
24
16
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou + nápoje k večeri, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.) PRÍPLATKY: detská
postieľka ZDARMA UPOZORNENIE: Izba 1/1, detská postieľka - LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.

CHORVÁTSKO

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 3 km severne od centra mesta
• v stredisku Laguna Materada v blízkosti dedinky Špadiči
POPIS A PLÁŽ: moderný plne klimatizovaný
hotel so špeciálnym programom pre rodiny
s deťmi • pláž – kamenistá, trávnatá, s upravenými plochami na slnenie vzdialená asi 100 m od
hotela • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • aperitív
bar • WiFi pripojenie (zdarma) • predajňa suvenírov/novín • otvorený bazén so sladkou vodou
pre dospelých aj pre deti • slnečná terasa s barom • ležadlá (v obm. počte) pri bazéne zdarma,
uteráky (kaucia)
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky (rozťahovacie kreslo
vhodné len pre dieťa) • sprcha/WC • fén • SAT
TV • telefón • trezor • WiFi • balkón • izby typu

APP typ SUPERIOR

Istria - Poreč

CENA NA 1 NOC
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SLUŽBY PLUS
• počas večere čapované nápoje v neobmedzenom množstve (červené/biele víno,
pivo, nealko, voda)
DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%
od 38 €
www.lagunaporec.com

Istria - Poreč

20.4.-17.5.
13.9.-29.9.

/

CHORVÁTSKO

apartmány
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
nosti • APP/4 - (44 m2) pre 4 os., dve 2-lôžkové
POLOHA: asi 13 km severne od Poreča, na po- spálne • APP/6 - (70 m2) pre 6 os. • dvojpodloostrove Lanterna
lažný apartmán • dve spálne s 2-ma lôžkami
POPIS A PLÁŽ: apartmány typu Superior • 2 lôžka ( rozť. gauč) v obývacej miestnosti
(bývalý typ A) a typu Standard (bývalý typ • dve kúpeľne • TYP STANDARD – sú pôvodB) sa nachádzajú v dvojposchodových bu- né, staršie, nerenovované • APP/3 - (37 m2)
dovách • vhodné pre nenáročných klientov pre 3 os., 1-lôžková spálňu • 2 lôžka v obývacej
• pláže okolo celého polostrova sú prírodné, miestnosti • APP/4 - (44 m2) pre 4 os., spálňa
skalnato–kamenisté s upravenými plochami s 2-ma oddelenými lôžkami • 2 lôžka v obýna slnenie • z časti štrkové s pozvoľným vstu- vacej miestnosti • APP/6 - (70 m2)- pre 6 os.
pom do mora • vzdialenosť od apartmánov • dvojpodlažný apartmán • dve spálne s 2-ma
100–200 m • ležadlá za poplatok
oddelenými lôžkami • 2 lôžka (rozť. gauč)
VYBAVENIE: centrálna recepcia • WiFi v obývacej miestnosti
v priestoroch recepcie (zdarma) • a´la carte STRAVA: bez stravy, s možnosťou varenia
reštaurácia • samoobslužná reštaurácia • rôz- • možnosť priplatenia polpenzie priamo na
ne bary • supermarket • novinový stánok mieste v reštaurácii MARINA (v závislosti od
• strážené bezplatné parkovanie
obsadenosti - na vyžiadanie)
UBYTOVANIE: staršie, jednoducho zariadené ŠPORT A ZÁBAVA: športové centrum v blízapartmány • všetky majú vybavený kuchyn- kosti - tenisové kurty • minigolf • stolný tenis
ský kútik, sprchu/WC a balkón resp. terasu • plážový volejbal • vodné športy • trate na
• TYP SUPERIOR – APP/3 - (37 m2) pre 3 os. jogging • požičovňa bicyklov • potápačské kur• 2-lôžková spálňa • 1 lôžko v obývacej miest- zy • jazdecké centrum • detské ihrisko

hotel

Zorna

Istria - Poreč

CHORVÁTSKO
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ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere podávané formou bufetu
• počas podávania jedál čapované domáce nápoje (pivo,
víno, nealko), filtrovaná
káva, čaj
• 08:00-23:00 v bare ponuka
čapovaných domácich nealko- a alkoholických nápojov,
espresso káva
• 16:30-17:30 malé popoludňajšie občerstvenie
• 22:00-23:00 večerný snack
• celodenné animačné programy pre deti (4-12r.), športové
turnaje pre dospelých
• 2x do týždňa zábavné večerné programy
DIEŤA ZDARMA

14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v jednom z najupravenejších
a najlepšie vybavených turistických centier Jadranu - v stredisku ZELENA LAGUNA
• cca 5 km južne od centra mesta • spojenie

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

272 €

www.lagunaporec.com

s centrom Poreča možné mestským autobusom, loďkou alebo turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: plne klimatizovaný hotel
• v bezprostrednej blízkosti prírodnej z časti štrkovej, trávnatej i skalnato–kamenistej
pláže s upravenými plochami na slnenie
• ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: recepcia (trezor za poplatok)
• reštaurácia • aperitív bar • WiFi pripojenie (zdarma) • otvorený bazén so sladkou
vodou • ležadlá a slnečníky zdarma (v obmedz. počte) • parkovanie pred hotelom za
poplatok 1 €/auto/deň
UBYTOVANIE: rozlohovo menšie klimatizované izby • sprcha/WC • fén • SAT TV

• WiFi • francúzsky balkón • izby s označením „F“ sú 2-lôžkové izby s francúzskou
posteľou bez možnosti prístelky • izby
s možnosťou prístelky (rozť. kreslo vhodné
pre deti do 12r.) sú orientované na morskú
stranu
STRAVA: služby ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: v stredisku Zelena Laguna - tenisové kurty • minigolf • basketbal • futbalové ihrisko (večerné osvetlenie)
• strelnica • stolný tenis • boccia • vodné
športy • animácie pre deti a dospelých
• v blízkosti veľké zábavné centrum Byblos
club – diskotéky, nočný bar (v mesiacoch
júl, august)

8 – DŇOVÉ POBYTY
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-13.7.
8.6.-15.6.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
7.9.-14.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2F
480
560
650
720
780
400
FM zľava 32%
326
381
442
490
530
272
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 MS
520
600
700
760
820
420
dieťa 0-13,99r. na príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s ALL INCLUSIVE, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÝ PRÍPLATOK: pobytová
taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka 5 €/deň-platba na mieste. UPOZORNENIE: detská
postieľka LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Plavi
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CHORVÁTSKO

hotel

vané nápoje (červené/biele víno, pivo,
nealko, voda)
ŠPORT A ZÁBAVA: animácie pre deti
a dospelých (v obd. 26.5.-30.8.) • v stredisku Zelena Laguna - tenisové kurty
• minigolf • basketbal • futbalové ihrisko (večerné osvetlenie) • strelnica
• stolný tenis • vodné športy • v blízkosti veľké zábavné centrum Byblos
club – diskotéky, nočný bar (v mesiacoch
júl, august)

Istria - Poreč

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v stredisku ZELENA LAGUNA
v zalesnenom svahu nad zátokou • cca
5 km južne od centra mesta, s ktorým ho
spája turistický vláčik a mestský autobus
POPIS A PLÁŽ: plne klimatizovaný hotel
v bezprostrednej blízkosti pláže – skalnato–kamenistej s upravenými plochami na
slnenie, štrkovej aj trávnatej • ležadlá
a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: recepcia (trezor za poplatok) • reštaurácia • aperitív bar • WiFi
pripojenie (zdarma) • predajňa suvenírov/
novín • vonkajší bazén so sladkou vodou
a terasou • ležadlá a slnečníky zdarma (v
obmedz. počte) • parkovanie pred hotelom
za poplatok 1 €/auto/deň
UBYTOVANIE: menšie klimatizované 2-lôžkové izby • sprcha/WC • fén • SAT TV • telefón
• WiFi • balkón orientovaný na morskú stranu
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
formou bufetových stolov • k večeri čapo-

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

CENA NA 1 NOC
18.5.-24.5.
25.5.-14.6.
15.6.-21.6.
22.6.-19.7.
20.7.-16.8.
31.8.-6.9.
7.9.-13.9.
14.9.-21.9.
24.8.-30.8.
17.8.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
dosp. os. zákl. lôž.
51
58
66
77
87
61
48
44
FM zľava 20%
41
46
53
62
70
49
38
35
dieťa 0-6,99r. zákl.lôž.
26
30
34
39
44
31
25
23
dieťa 7-13,99r. zákl. lôž.
36
41
47
55
61
43
34
31
dieťa 14-17,99r. zákl.lôž.
41
47
53
62
70
49
39
36
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. UPOZORNENIE: Pes nie je
povolený! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

11.5.-31.5.
24.8.-30.8.

20%

od

35 €

www.lagunaporec.com

Astra

1.6.-7.6.

8.6.-14.6.

Istria - Poreč

vé spálne • zariadený kuchynský kútik
• sprcha/WC • fén • SAT TV • telefón • terasa resp. balkón
STRAVA: bez stravy, s možnosťou varenia
• možnosť stravovania v reštaurácii hotela
Delfin • raňajky a večere podávané formou
bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti športové
stredisko s 18 tenisovými kurtami a školou tenisu • ihrisko na volejbal, basketbal,
nohejbal • plážový volejbal • detské ihrisko
• prenájom bicyklov, člnov, plachetníc
a vodných športov • v blízkosti veľké zábavné stredisko Byblos Club – diskotéky
(v mesiacoch júl, august)

CENA NA 1 NOC
15.6.-21.6. 22.6.-28.6. 29.6.-19.7.
20.7.-2.8.
17.8.-23.8. 31.8.-28.9.
10.8.-16.8.
3.8.-9.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
APP/4 (+1)
38
58
70
87
92
99
118
130
83
51
FM zľava 17%
32
48
58
72
76
82
98
108
69
42
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, pobytová taxa, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta
(15.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: prístelka 9-14 €/os., polpenzia 19 €/os., polpenzia od 4-11,99r. 10 €/os., polpenzia dieťa do 3,99r. ZDARMA
(musí byť objednaná všetkými os. v app.), pes 13 €/deň - platba na mieste, detská postieľka ZDARMA. UPOZORNENIE: (+1) v app. je možná
prístelka za uvedený príplatok. Prístelka a detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
25.4.-10.5.

zľava až do

CHORVÁTSKO

apartmány
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: asi 6 km od centra mesta Poreč
v stredisku ZELENA LAGUNA v blízkosti hotela Delfin • spojenie s centrom Poreča je možné autobusom alebo turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: jednoposchodové vilky
s apartmánmi situované uprostred zelene
v miernom svahu • kamenistá a štrková
pláž s upravenými plochami na slnenie
vzdialená asi 100–300 m od apartmánov
VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor za
poplatok) spoločná pre apartmány aj blízky
kemp • v priestoroch recepcie WiFi zdarma
• súčasť kempu - otvorený bazén so sladkou vodou a slnečnou terasou priamo pri
mori • detský bazén a spray park • v blízkosti - supermarket • pizzeria • gril terasa
• reštaurácia s národnou kuchyňou a rybími špecialitami • kaviareň • parkovanie za
poplatok 1 €/auto/deň
UBYTOVANIE: APP/4(+1) – (cca 38 m2)
apartmán pre 4 osoby • možnosť prístelky (pre dieťa do 12 rokov) • dve 2-lôžko-

FIRST MINUTE

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

www.lagunaporec.com

hotel

Delfin

Istria - Poreč

CHORVÁTSKO
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DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
PRE RODINY
SUPER CENA
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

209 €

www.lagunaporec.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v stredisku ZELENA LAGUNA,
v jednom z najupravenejších a najlepšie
vybavených turistických centier Jadranu • spojenie s centrom Poreča (cca 6 km)
možné mestským autobusom, 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 betónovými plochami na slnenie je
vzdialená asi 100 m • ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spoločenské priestory • recepcia • trezor

(za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia • aperitív bar • TV miestnosť
• 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
(väčšina s oddelenými posteľami), s možnosťou prístelky (vhodná len pre dieťa)
• sprcha/WC • telefón • balkón • sú orientované na morskú stranu (za príplatok),

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
15.6.-22.6.
17.8.-24.8.
6.7.-3.8.
3.8.-17.8.
31.8.-7.9.
7.9.-14.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
371
455
490
490
371
308
FM zľava 32%
252
309
333
333
252
209
dieťa 0-11,99r. na príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 12-13,99r. na príst. s 2 dosp. os.
205
228
251
270
270
205
170
dieťa 14-17,99r. na príst. s 2 dosp. os.
316
352
387
417
417
316
262
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÝ PRÍPLATOK: pobytová
taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana 15€/os., obed 63€/os., detská postieľka 5 €/deň, pes (malý)
13 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
22.6.-29.6.
24.8.-31.8.
8 dní
413
281

Istria - Poreč

CHORVÁTSKO
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do parkovej zelene alebo na parkovisko
• k dispozícií sú aj rodinné izby pozostávajúce z dvoch miestností (na vyžiadanie)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere sú
podávané formou bufetových stolov
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti detské
ihrisko, rôzne reštaurácie, bary, obchodíky • plážové a športové centrum – tenis,
minigolf, basketbal, volejbal, nohejbal • požičovňa bicyklov, člnov • tobogan • vodné
športy • potápanie • parasailing • strelnica
• celodenné animačné programy pre deti
i dospelých (v obd. 3.6.-31.8.)

nový bazénový komplex pre deti

hotel

Funtana

Istria - Vrsar - Funtana

CHORVÁTSKO
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ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere podávané formou bufetu a s nápojmi (voda, nealko, pivo, víno)
• 10:00-24:00 ponuka domácich nápojov (voda, nealko,
pivo, víno)
• 12:00-16:00 ponuka ľahkých
jedál - cestoviny, rizoto, šaláty, zmrzlina
• 17:00-18:00 ponuka sendviče, pizza, sladké pečivo
• 21:00-24:00 ponuka domáceho tvrdého alkoholu
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (v obm. počte)
• športové aktivity, trampolíny (obm. počet športového
vybavenia)
• celodenné animačné programy
pre deti (4-10r.) a dospelých
DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

40%

od

420 €

www.maistra.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v blízkosti malej rybárskej dedinky FUNTANA, nachádzajúcej sa medzi
Porečom a Vrsarom • vzdialenosť od Vrsaru 3 km a od Poreču 6 km
POPIS A PLÁŽ: hotel pavilónového typu
na vystupujúcom morskom pobreží odkiaľ
je krásny výhľad na more a priľahlé ostrovčeky • skladá sa z hlavnej budovy a zo štyroch pavilónov, ktoré stupňovito klesajú
k moru • prírodná skalnato-kamenistá pláž
s upravenými betónovými plochami vzdia-

lená cca 50 m • pre deti je zvlášť upravená
malá časť pláže s pozvoľným vstupom do
mora • ležadlá na pláži (v obm. počte) zdarma • parkovanie pred centrálnou budovou
zdarma
VYBAVENIE: v centrálnej budove recepcia • reštaurácia • aperitív bar • a´la carte
reštaurácia Tramontana • „Fresh corner“
bar • WiFi v priestoroch celého strediska
(zdarma), otvorený bazén so sladkou vodou pre dospelých i deti • slnečná terasa
s barom • ležadlá a slnečníky (v obm. počte)

zdarma
UBYTOVANIE: v pavilónoch • klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC • fén • SAT TV • telefón
• trezor • balkón čiastočne orientovaný na
morskú stranu
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: dva tenisové kurty
• stolný tenis • minigolf • bicykle • plážový volejbal • detské ihrisko • živá hudba na
terase pri bazéne v mesiacoch júl a august
každý večer, v mimosezóne 3x do týždňa

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
29.6.-6.7.
6.7.-24.8.
24.8.-31.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp.os. zákl. lôž. v 1/2
720
780
895
850
FM zľava 40%
432
468
537
510
dieťa zákl. lôž. s 1 dosp.os. v 1/2
540
585
672
638
dosp.os. zákl. lôž. v 1/2+1
780
840
980
950
dosp.os. príst. v 1/2+1
351
378
441
428
dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp.os.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa 2-5,99r. lôž. rod.
413
429
462
539
523
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (15.6. - 14.9.), DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os PRÍPLATKY: detská postieľka do 1,99r.
ZDARMA. UPOZORNENIE: dieťa 2-5,99r. lôž. rod. LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB. Izba 1/2+1 musí byť obsadená min. 3 osobami,
detská postieľka do 1,99r. ZDARMA - LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
15.6.-22.6.
7.9.-14.9.
8 dní
700
420
525
750
338

7.6.-19.6.
1.9.-7.9.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v známom európskom NUDISTICKOM stredisku KOVERSADA • cca 1 km
južne od mestečka Vrsar
POPIS A PLÁŽ: turistická časť Villas Koversada sa nachádza v prednej časti strediska KOVERSADA oproti ostrovčekom,
obklopená zeleňou • pozostáva z viacerých
pavilónov rôznych typov, prízemných i jednoposchodových situovaných v troch lokalitách • pláž vzdialená cca 100 m je skalnato-kamenistá i štrková s prírodnými aj
upravenými plochami na slnenie • ležadlá
a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: v areáli centrálna recepcia
(trezor za poplatok) • reštaurácia • reštaurácie a´la carte • pizzeria • bar • market
• bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: staršie, jednoducho zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky
• sprcha/WC • balkón/terasa

12

PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

37 €

www.maistra.hr

Koversada

CHORVÁTSKO

pavilóny

DIEŤA ZDARMA

STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
podávané formou bufetu v klimatizovanej
reštaurácii AMFORA
ŠPORT A ZÁBAVA: v športovom centre
- tenisové kurty • stolný tenis • minigolf
• ihrisko na basketbal a volejbal • plážový
volejbal • prenajímanie bicyklov • vodné
športy • animačné programy pre deti i dospelých • večerné zábavné programy

CENA NA 1 NOC
14.6.-27.6.
28.6.-4.7.
13.4.-23.5.
25.8.-31.8.
18.8.-24.8.
5.7.-17.8.
8.9.-29.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
4
5
5
5
5
3
dosp. os. zákl. lôž.
41
58
61
64
69
29
FM zľava 17%
34
48
51
53
57
24
dieťa 2-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
26
36
38
40
43
19
dosp. os. príst.
21
29
31
32
35
15
dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.), pobytová taxa, DPH. PRÍPLATKY: detská
postieľka ZDARMA a pes 10 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny
a informácie o doprave – strana 10.
24.5.-13.6.
1.9.-7.9.

Istria - Vrsar

ŠPORT A ZÁBAVA: v športovom centre
tenisové kurty • stolný tenis • minigolf
• fitness • rôzne ihriská • potápačské centrum • celodenné animačné programy pre
deti i dospelých • bary, reštaurácie, kaviarne v mestečku Vrsar

CENA NA 1 NOC
20.6.-4.7.
5.7.-18.7.
30.5.-6.6.
25.8.-31.8.
18.8.-24.8.
19.7.-17.8.
15.9.-29.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
4
5
5
5
5
5
3
dosp. os. zákl. lôž. 1/2
60
71
85
87
101
107
46
FM zľava 20%
48
57
68
70
81
86
37
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. s 1 dos. os. 1/2
37
43
52
53
61
65
28
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+1
65
75
90
94
110
115
49
dosp. os. príst.
34
38
46
48
56
58
25
1. dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.), pobytová taxa, DPH. PRÍPLATKY: detská
postieľka ZDARMA , pes 10 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: 1/1 izba, detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Pes je
povolený LEN v izbe 1/2. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
13.4.-29.5.
8.9.-14.9.

29

DIEŤA ZDARMA

7

PRE NUDISTOV
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

www.maistra.hr

Istria - Vrsar

(zdarma) • novinový stánok so suvenírmi
• masáže • dva otvorené bazény so sladkou vodou (jeden pre dospelých a jeden
pre deti) • slnečná terasa s barom • ležadlá a slnečníky pri bazéne za poplatok
• bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: v pavilónoch • klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky •
kúpeľňa s WC • fén • telefón • malá chladnička • SAT TV • trezor • WiFi • balkón
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu.

Petalon

CHORVÁTSKO

pavilóny
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: na zalesnenom polostrove v rekreačnom komplexe PETALON • asi 1 km
južne od centra Vrsaru, cca 15 minút pešou
prechádzkou
POPIS A PLÁŽ: komplex tvorí centrálna
budova a murované jednoposchodové
pavilóny v radovej zástavbe, kde je zabezpečené ubytovanie • v bezprostrednej
blízkosti skalnato-kamenisté pláže s upravenými plochami na slnenie • v jednej časti
malá štrková pláž s pozvoľným vstupom
do mora • ležadlá a slnečníky za poplatok •
priamo na pláži terasa s barom
VYBAVENIE: v centrálnej budove klimatizované
spoločenské
priestory
• recepcia • reštaurácia • v komplexe
– reštaurácia s pizzeriou • aperitív bar
• bar s rýchlym občerstvením • WiFi pripojenie v celom stredisku aj na izbách

komplex

TN Villas Rubin

Istria - Rovinj

CHORVÁTSKO

30

izby

DIEŤA ZDARMA

10

PRE RODINY
izba

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

SUPER CENA

apartmán

FIRST MINUTE
zľava až do

40%

od

240 €

www.maistra.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v turistickom stredisku VILLAS
RUBIN • asi 3 km od centra mesta Rovinj
POPIS A PLÁŽ: komplex prízemných samostatných apartmánov, ale aj jednoposchodových budov v radovej zástavbe, v ktorých
sa nachádzajú izby • postavený je v štýle
istrijskej dedinky • ideálny pre rodinnú dovolenku • vzdialenosť 50–300 m od pláže
• prírodná skalnato-kamenistá pláž, kombinovaná s upravenými plochami na slnenie
• v jednej časti menšia štrková pláž • ležadlá
a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor za
poplatok) • centrálna klimatizovaná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • aperitív bar
• snack bar • pizzeria • taverna • internetový

VILLAS RUBIN – IZBY
15.6.-22.6.
8.6.-15.6.
31.8.-7.9.
8 dní
8 dní
470
555
282
333
259
306
306
361

kútik (za poplatok) • WiFi pripojenie v spoločných priestoroch aj na izbách (zdarma) • market • stánok s novinami • masáž • otvorené
bazény so sladkou vodou pre deti i dospelých
• tobogan a ležadlá pri bazéne (za poplatok)
• bezplatné nestrážené parkovanie
UBYTOVANIE: IZBY – (cca 20 m2) klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky (rozť. kreslo) • sprcha/WC • SATTV • telefón • malá chladnička • terasa/
balkón • APARTMÁNY - kuchynský kútik
• sprcha/WC • fén • klimatizácia • telefón
• SAT TV • terasa • niektoré aj trezor • STUDIO/3 – (cca 30m2 vrátane terasy) - pre
3 osoby • jedna miestnosť s 2-ma lôžkami
a prístelkou (rozť. kreslo) • APP/N41 – (cca
33m2) pre 4 osoby, 2-lôžková spálňa, obý-

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
22.6.-29.6.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
7.9.-14.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
580
610
660
695
400
FM zľava 40%
348
366
396
417
240
dosp. os. príst.
319
336
363
383
220
dieťa 2-9,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
377
397
429
452
260
dieťa 2-9,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
*2. dieťa 2-5,99r. lôž.rodiča
259
306
319
336
363
383
220
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6. - 14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka do 1,99r. ZDARMA, pes 10 €/deň - platba na mieste.
UPOZORNENIE: *dieťa 2-5,99r. lôž. rodiča LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Istria - Rovinj

CHORVÁTSKO
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apartmány

vacia miestnosť s rozťahovacím gaučom
(190 x 160 cm) pre 2 osoby • APP/N52 - (cca
38m2) pre 5 osôb, má dve 2-lôžkové spálne,
obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom
(190 x 160 cm) pre 1 dosp os.
STRAVA: IZBY - polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, podávané v centrálnej
reštaurácii • APARTMÁNY - bez stravy,
s možnosťou varenia • možnosť stravovania
v centrálnej reštaurácii
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty
• ihrisko na loptové hry • minigolf • stolný
tenis • plážový volejbal • detské ihrisko
• prenájom bicyklov, člnov, vodných bicyklov • škola potápania • vodné športy • MINI
CLUB (4-11r.) • športové aktivity a večerné
animácie pre deti i dospelých
VILLAS RUBIN – APARTMÁNY
CENA NA 1 NOC
7.6.-19.6.
20.6.-4.7.
5.7.-18.7.
30.5.-6.6.
1.9.-7.9.
25.8.-31.8.
18.8.-24.8.
19.7.-17.8.
8.9.-14.9.
15.9.-29.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
5
5
5
5
5
4
3
STUDIO/3 – pre 3 os.
100
136
151
163
179
85
54
APP/N41 – pre 4 os.
115
155
173
187
205
97
61
APP/N52 – pre 5 os.
126
172
191
206
225
107
68
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (15.6.-14.9.),
pobytová taxa, DPH. PRÍPLATKY: polpenzia dosp.os. 23€/os./deň, polpenzia dieťa do 9,99r. 12€/os./deň, raňajky dosp.os. 9€/os./deň,
raňajky dieťa do 9,99r. 5€/os./deň, večera dosp.os. 14€/os./deň, večera dieťa do 9,99r. 7€/os./deň, pes 10 €/deň - platba na mieste, detská
postieľka do 1,99r ZDARMA. UPOZORNENIE: pes a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

PRE RODINY

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

11 €

www.maistra.hr

hotel

Pula

Istria - Pula

CHORVÁTSKO
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PLNÁ PENZIA PLUS
• raňajky a večere formou
bufetu
• obedy – servírované, výber
z dvoch menu
• počas podávania obedu
a večere čapované nápoje
v neobmedzenom množstve
(biele/červené víno, pivo,
voda, nealko)
SLUŽBY PLUS-POLPENZIA
• počas večere čapované
lokálne nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo,
nealko, voda)

DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

182 €

www.hotel-pula.hr

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 pozostáva z troch blokov A,B a C, prepojených
vstupnou halou s recepciou • tichšia lokalita bez hlučných podujatí predurčuje hotel

na strávenie pokojnej rodinnej dovolenky,
aj na romantické prechádzky vo dvojici • je
situovaný na vyvýšenine, pod ktorou sa
rozprestiera borovicový les, cez ktorý sa
schádza upravenou cestičkou k plážovej
promenáde Lungomare a najbližšej okruhliakovej pláži vzdialenej cca 200 m od hotela • pláže v okolí sú prevažne prírodné,
skalnaté s upravenými plochami na slnenie
• v jednej časti nádherná menšia štrková
pláž s pozvoľným vstupom do mora • cca

8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA
PLNÁ PENZIA PLUS
8.6.-15.6. 15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
8.6.-15.6. 15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
7.9.-14.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 29.6.-6.7. 17.8.-24.8. 20.7.-17.8. 7.9.-14.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 29.6.-6.7. 17.8.-24.8. 20.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
280
320
345
380
400
445
350
390
460
500
520
570
FM zľava 35%
182
208
224
247
260
289
228
254
299
325
338
371
dosp. os. príst.
238
272
294
323
340
379
298
332
391
425
442
485
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž s 1 dosp. os. 238
272
294
323
340
379
298
332
391
425
442
485
dieťa 2-11,99r. príst.. s 2 dosp.os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa príst. 12-14,99r. s 2 dosp. os.
154
176
190
209
220
245
193
215
253
275
286
314
2.dieťa 2- 5,99r. lôž.rod.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2.dieťa 6-11,99r. lôž.rod.
72
72
72
72
72
72
75
75
75
75
75
75
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. s plnou penziou, služby delegáta (15.6. - 7.9.), DPH. POVINNÉ
PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 35 €/os., výhľad na more 30 €/
izba, detská postieľka 5 €/deň, pes 15 €/deň, chladnička 5 €/deň - platba na mieste UPOZORNENIE: izba 1/1, detská postieľka,
pes, chladnička LEN NA VYŽIADANIE. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Istria - Pula
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10 minút chôdze od hotela je pláž Valkane
s množstvom športových aktivít • ležadlá
a slnečníky na plážach za poplatok
VYBAVENIE: vstupné priestory s recepciou • reštaurácia • aperitív bar s terasou • otvorený bazén so sladkou vodou
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma
(v obmedz. počte)• slnečná terasa • fitnes (za poplatok) • bezplatné parkovanie
• v priestoroch recepcie a aperitív baru
a v izbách WiFi pripojenie zdarma
UBYTOVANIE: štandardne zariadené
klimatizované izby sú viacerých typov
• majú kúpeľňu s WC • fén • SAT TV • telefón • trezor • WiFi (zdarma) • BLOK C klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • francúzsky balkón • orientované na park resp. parkovisko • izby na
vyššom poschodí s výhľadom na more (za
príplatok) • BLOK B - klimatizované 2-lôžkové izby • balkón (za príplatok) • BLOK A klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • balkón (za príplatok)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
podávané formou bufetu • počas večere
čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, voda, nealko)

• plná penzia plus - raňajky a večere formou bufetu • obedy – servírované, výber
z 2 menu • počas podávania obedu a večere
čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, voda, nealko)
ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal pri
hoteli (za poplatok) • bežecký chodník
v blízkom lesíku • 2x v týždni živá hudba
na terase hotela • tenisové kurty, športové
ihriská, vodné športy, škola potápania sú
vzdialené cca 2 km od hotela • možnosti
zábavy v centre Puly spojené s návštevou
kultúrnych podujatí resp. v turistickom
stredisku Verudela • v blízkosti známy
adrenalínový zábavný park Adventure
s množstvom atrakcií

apartmány

Horizont

Istria - Pula

CHORVÁTSKO
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PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

16 €

www.arenaturist.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA : **
POLOHA: v tichšom stredisku ZLATNE
STIJENE • cca 4 km od centra Puly
POPIS A PLÁŽ: komplex je situovaný vo
svahu obklopený borovicovým hájom • budovy s apartmánmi sú rozmiestnené v radoch po celom polostrovčeku • terasovito
sa zvažujú k moru • skalnaté pláže s plochami na slnenie a upraveným vstupom do
mora sú vzdialené cca 100-300 m • v blízkosti menšia štrková pláž
VYBAVENIE: v areáli centrálna recep-

13.4.-17.5.
14.9.-29.9.

cia • reštaurácia • kaviareň • snack bar
• pizzeria • supermarket • v blízkom komplexe Splendid dva otvorené bazény s morskou vodou a slnečnou terasou • ležadlá
a slnečníky za poplatok • v priestoroch recepcie a pri bazéne WiFi pripojenie zdarma
• bezplatné parkovanie na nestrážených
centrálnych parkoviskách
UBYTOVANIE: všetky apartmány majú
zariadený kuchynský kútik v obývacej
miestnosti • sprcha/WC • SAT TV • trezor
• balkón • APP/B 2-3 – (cca 19-25m2) pre

18.5.-7.6.
7.9.-13.9.

2-3 os. sú dvoch typov, jeden typ je štúdio
(jedna obývacia miestnosť spolu s lôžkami) • druhý typ - má 2-lôžkovú spálňu,
a obývaciu miestnosť s jedným lôžkom
(gauč resp. rozť. kreslo) • APP/B 2-4 - (cca
30-35m2) pre 2-4 os. má 2-lôžkovú spálňu
a obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom pre dve osoby • APP/BX 2-4 – (cca
35-40m2) pre 2-4 os. má 2-lôžkovú spálňu,
obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom pre dve osoby. Má novší nábytok a klimatizáciu (za príplatok).
STRAVA: bez stravy, s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: fitness • minigolf
• požičovňa bicyklov • 2 tenisové kurty
• prechádzkou popri mori sa dá prejsť do
strediska VERUDELA (asi 2 km), kde je športové centrum – tenisové kurty, stolný tenis,
plážový volejbal, ihrisko na loptové hry
• v komplexe aquaaerobik v bazéne • mini
club pre deti • tanečné večery s hudbou

CENA NA 1 NOC
8.6.-28.6.
31.8.-6.9.
29.6.-12.7.

13.7.-26.7.
24.8.-30.8.
27.7.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So, Ne
So, Ne
minimálny počet nocí
3
3
5
5
7
7
APP/B 2-3
71
93
145
176
187
201
APP/B 2-4
79
110
179
223
234
245
APP/BX 2-4
85
126
201
250
261
275
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: morská strana APP/BX 2-4 9€/app., detská
postieľka do 2,99r. zdarma, klimatizácia v APP/BX 2-4 5€/app./deň, pes 10 €/deň- platba na mieste. UPOZORNENIE: morská strana,
klimatizácia, detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Brioni
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CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: vo vyhľadávanom turistickom
stredisku VERUDELA • v tichšej časti polostrova • asi 4 km od centra Puly • spojenie
s centrom autobusom, ktorý premáva v sezóne cca každých 20 min.
POPIS A PLÁŽ: udržiavaný starší hotel obklopený lesoparkom a stredomorskou vegetáciou, harmonicky zapadá do okolitej prírody
• pobrežie v tejto lokalite je rozmanité • priamo pred hotelom prírodná skalnato-kamenistá pláž, s upravenými plochami na slnenie,
ktoré terasovito klesajú k moru • cca 100m od
hotela pekná kamienková pláž s barom Am-

brela • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: klimatizovaná recepcia (trezor za poplatok) • WiFi pripojenie vo vstupných prietoroch (zdarma) • klimatizovaná
reštaurácia • aperitív bar a terasou • TV
miestnosť • otvorený bazén s morskou
vodou • krytý bazén s morskou vodou
• sauna • masáž • ležadlá a slnečníky pri
bazéne za poplatok • bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby (cca 23m2)
s možnosťou prístelky (rozť. lôžko vhodné
pre dieťa do 12 rokov) • kúpeľňa so sprchou/
WC • fén • SAT TV • telefón • balkón • izby
orientované na morskú stranu za príplatok

STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu • počas večere čapované
lokálne nápoje v neobmedzenom množstve
(červené/biele víno, pivo, nealko, minerálka).
ŠPORT A ZÁBAVA: v stredisku Verudela
športovo-rekreačné centrum – tenisové
kurty • minigolf • stolný tenis • plážový
volejbal • ihrisko na basketbal • volejbal
• squash • prenájom bicyklov • golf range
• neďaleko potápačské centrum • vodné
športy • aquaerobic v hoteli • športové
turnaje a večerné animácie pri bazénoch
Park Plaza Verudela • v stredisku Verudela
reštaurácie, obchodíky

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
330
380
450
480
530
FM zľava 32%
224
258
306
326
360
*dosp. os. príst.
264
304
360
384
424
1. dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
*dieťa 0-2,99r. lôž. rodiča
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou + nápoje k večeri, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana 35 €/os., detská postieľka do 1,99 r. ZDARMA
(len v izbe s 2 dosp. os.). UPOZORNENIE: *dosp. os. príst. a *2.dieťa 0-2,99r. lôž. rodiča LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB !
Izba 1/1 a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

SLUŽBY PLUS
• počas večere čapované
lokálne nápoje v neobmedzenom množstve (červené/biele
víno, pivo, nealko, minerálka)
DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%
od 224 €
www.arenaturist.hr

hotelový komplex

Centinera

Istria - Pula - Banjole

CHORVÁTSKO

36

ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obed, večera - formou bufetu
• počas podávania obedu
a večere čapované nápoje
(biele/červené víno, pivo,
voda, nealko)
SLUŽBY PLUS - POLPENZIA
• počas podávania večere
čapované nápoje (víno,
pivo, voda, nealko).

DIEŤA ZDARMA

16

PRE RODINY

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

SUPER CENA

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

238 €

www.centinera.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v tichom malom letovisku BANJOLE vzdialenom 6 km od Puly smerom na
Medulin a Premanturu
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex pavilónového typu tvoria štyri dvoj- až štvorposchodové pavilóny (Marko, Luka, Igor
a Lana) • rozprestiera sa na jednom z mnohých polostrovčekov, obklopený zeleňou,
v bezprostrednej blízkosti mora a pláže • je
vhodný na strávenie príjemnej a pokojnej

rodinnej dovolenky • pláže sú prírodné
štrkové aj skalnato-kamenisté • v jednej
časti je štrková pláž s pozvoľným vstupom
do mora • ležadlá a slnečníky na pláži za
poplatok
VYBAVENIE: centrálna klimatizovaná recepcia • centrálna klimatizovaná reštaurácia • bar s terasou priamo na pláži • krytý
bazén s morskou vodou (funkčný iba do
15.6. a od 7.9.) • ležadlá pri bazéne (zdarma)
• WiFi pripojenie v priestoroch recepcie,

8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA
ALL INCLUSIVE LIGHT
8.6.-15.6.
22.6.-29.6. 29.6.-6.7.
8.6.-15.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
31.8.-7.9. 15.6.-22.6. 24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 6.7.-17.8. 31.8.-7.9.
15.6.-22.6.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
6.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
350
380
430
450
490
450
480
530
550
590
FM zľava 32%
238
258
292
306
333
306
326
360
374
401
dosp. os. príst.
298
323
366
383
417
383
408
451
468
502
dieťa 2-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
228
247
280
293
319
293
312
345
358
384
1. dieťa 2-15-99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCL. LIGHT ZDARMA
2. dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCL. LIGHT ZDARMA
2. dieťa 7-15,99r. príst. s 2 dosp. os.
193
209
237
248
270
248
264
292
303
325
dieťa 2-6,99r. lôž. rod.
193
209
237
248
270
248
264
292
303
325
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta
(15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os PRÍPLATKY: balkón 40 €/izba,
detská postieľka do 1,99r. 49 €. UPOZORNENIE: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave – strana 10.

Istria - Pula - Banjole
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plážového baru a izieb za poplatok 7 €/pobyt, parkovanie za poplatok 1 €/auto/deň
UBYTOVANIE: štandardne zariadené
klimatizované izby • kúpeľňa so sprchou/
WC • fén • SAT TV • telefón • minibar
• 2-lôžkové izby s francúzskym balkónom
sa nachádzajú na dolných poschodiach
• 2-lôžkové izby s možnosťou jednej až
dvoch prísteliek (rozť. lôžka) s francúzskym
balkónom resp. balkónom (za príplatok) sa
nachádzajú na horných poschodiach • izby

majú čiastočný výhľad na more
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
podávané formou bufetu, čapované nápoje k večeri • ALL INCLUSIVE LIGHT - plná
penzia vrátane nápojov počas podávania
obedu a večere
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný tenis • plážový volejbal • požičiavanie
bicyklov, vodných bicyklov a člnov • animačné programy pre deti i dospelých (cca
od 16.6. do 13.9.)

hotel

Arena Holiday

a apartmány

Ai Pini

Istria - Medulin

CHORVÁTSKO

38

izba Holiday
ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obed, večera - formou bufetu
• počas obedu a večere lokálne
čapované nápoje (nealko,
biele/červené víno, pivo)
• popoludňajší snack (čaj,
káva, koláč, zmrzlina)
• športové aktivity - tenisové
kurty (rezervácia vopred),
minigolf, stolný tenis, boccia,
badminton
DIEŤA ZDARMA

10

PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA

FIRST MINUTE
zľava až do

32%
od 357 €
www.arenaturist.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: HOLIDAY ***
POLOHA: asi 1 km od centra vyhľadávaného letoviska MEDULIN, vzdialeného cca
10 km od centra Puly
POPIS A PLÁŽ: čiastočne zrenovovaný
hotel (v r.2017) • cca 150m od hotela úzka
dlhá prírodná štrkovo - kamenistá pláž

s upravenými plochami na slnenie • neďaleko mestská piesočnatá pláž • vhodná pre
malé deti, pozvoľne sa zvažuje a v mori je
piesok • ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spoločenské
priestory • recepcia • v priestoroch recepcie WiFi pripojenie (zdarma) • TV-miestnosť • reštaurácia • aperitív bar • dva
vonkajšie bazény s morskou vodou pre deti
i dospelých • priestranná slnečná terasa
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)
• bezplatné nestrážené parkovanie
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa so
sprchou/WC • fén • telefón • SAT TV • trezor • WiFi pripojenie (zdarma) • izby orien-

tované na parkovú stranu majú francúzsky balkón • izby orientované na morskú
stranu sú s balkónom (za príplatok)
STRAVA: ALL INCLUSIVE LIGHT
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný tenis • minigolf • ihrisko na loptové hry
• v blízkosti športové centrum – 6 trávnatých futbalových ihrísk, atletická dráha
• vodné športy na pláži – požičovňa člnov,
kajakov • plážový volejbal • animačné
programy pre deti i dospelých (cca 15.6.14.9.) • pre mladých v neďalekom autokempe (cca 700 m) zábavné stredisko SUMMER
CLUB a detský zábavný park • kaviarničky,
bary, terasy v letovisku Medulin, popri ktorých premáva turistický vláčik

HOTEL ARENA HOLIDAY
8 – DŇOVÉ POBYTY
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
6.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
525
595
655
725
FM zľava 32%
357
405
445
493
dosp. os. príst.
420
476
524
580
dieťa 0-11,99r. zákl.lôž. s 1 dosp. os.
394
447
492
544
UBYTOVANIE
A
SLUŽBY
ALL
INCLUSIVE
LIGHT
ZDARMA
dieťa 0-4,99r. príst. s 2 dosp. os.
*dieťa 5-9,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 5-11,99r. príst.
289
328
361
399
*dieťa 0-4,99r. lôž.rodiča
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (15.6. - 7.9.), DPH. POVINNÉ
PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón morská strana 39 €/os., detská postieľka
do 1,99 r. ZDARMA. UPOZORNENIE: *dieťa 5-9,99r. príst. s 2 dosp. os. ZDARMA a *2. dieťa 0-4,99r. lôž.rodiča ZDARMA LEN V OBMEDZENOM
POČTE IZIEB ! 1/1, detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
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Holiday

mestská pláž
app. Ai Pini

app. Ai Pini
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: AI PINI ***
POLOHA: asi 1,5 km od centra vyhľadávaného letoviska MEDULIN • cca 10 km od
centra Puly.
POPIS A PLÁŽ: komplex jednoposchodových domčekov s apartmánmi je situovaný v tieni mediteránskej zelene a stromov
• celý komplex apartmánov je stvorený
pre pokojnú, ničím nerušenú dovolenku
• dlhá úzka štrkovo-kamenistá pláž s upravenými skalnatými platňami na slnenie, je
od apartmánov vzdialená cca 200–300 m

Ai Pini

• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia - v hoteli ARENA
HOLIDAY, vzdialenom od apartmánov cca
200 m • WiFi pripojenie v priestoroch recepcie (zdarma) • bezplatné nestrážené
parkovanie
UBYTOVANIE: APP/A 2-4 – (cca 30m2)
pre 2–4 osoby • 2-lôžková spálňa, obývacia
miestnosť s dvomi lôžkami (rozťahovací
gauč) a kuchynským kútom • kúpeľňa
s WC • SAT TV • trezor • klimatizácia (za
príplatok) • balkón resp. terasa

APARTMÁNY AI PINI
13.4.-17.5.
18.5.-7.6.
14.9.-29.9.
7.9.-13.9.

8.6.-28.6.
31.8.-6.9.

STRAVA: bez stravy, s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: v stredisku športové
centrum - stolný tenis • minigolf • tenisové kurty • ihrisko • vodné športy • na pláži
požičovňa člnov a kajakov • animačné
programy v hoteli Holiday • pre mladých
v neďalekom autokempe (cca 600 m) zábavné stredisko SUMMER CLUB a detský
zábavný park • kaviarničky, bary, terasy
v letovisku Medulin, popri ktorých premáva turistický vláčik

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

CENA NA 1 NOC

13.7.-26.7.
29.6.-12.7.
24.8.-30.8.
27.7.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So, Ne
So, Ne
minimálny počet nocí
3
3
5
5
7
7
APP/A 2-4
79
115
181
225
239
259
FM zľava 20%
63
92
145
180
191
207
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka ZDARMA, pes 10 €/deň,
klimatizácia 5 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: počet osôb v app. nesmie presiahnuť počet lôžok (platí to vrátane malých detí
od 0r.). Detská postieľka, pes a klimatizácia LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

GLOBTOUR.SK

od

16 €

www.arenaturist.hr

40

hotely

Narcis a Mimosa / Lido Palace

Hedera

Mimosa/Lido Palace

Istria - Rabac

CHORVÁTSKO

Narcis

ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obed a večera – formou bufetu, počas obeda
a večere čapované nápoje
(voda, víno, pivo, nealko)
• 15:30-17:00 popoludňajší
snack (zmrzlina, sendviče,
mini pizza a pod.)
• športové aktivity (podľa
dostupnosti) – tenis/1hod.,
minigolf/1hod.,
fitness,
sauna a turecký kupeľ (v
htl. Mimosa)
SLUŽBY PLUS - POLPENZIA
• jeden nápoj k večeri (voda
0,2l víno, 0,2l pivo resp. 0,2l
nealko)

DIEŤA ZDARMA

5

PRE RODINY
SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

306 €

www.maslinica-rabac.com

Mimosa - izba

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: 5 km od starobylého mestečka
Labin • v zálive MASLINICA asi 500 m od
centra letoviska Rabac • spojenie s centrom
a ďalšími hotelovými komplexmi v Rabaci
možné turistickým vláčikom
POPIS A PLÁŽ: obľúbený hotelový „komplex kvetov“ tvoria zrekonštruované hotely– MIMOSA/LIDO PALACE vzdialený cca
50 m od pláže, hotel HEDERA cca 100 m od
pláže a hotel NARCIS vzdialený cca 200 m od
pláže • pláž je štrkovo-kamenistá, mierne sa

zvažujúca do mora a vhodná aj pre malé deti
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: každý z hotelov - klimatizované spoločenské priestory • recepcia,
reštaurácia, aperitív bar • WiFi pripojenie
v celom hoteli (zdarma) • v komplexe – dva
kryté bazény ( jeden s morskou a jeden so
sladkou vodou - funkčné iba v mimosezóne)
• fitness (zdarma) • WELLNESS CENTRUM
CAMELIA v htl. HEDERA (za poplatok), štyri
otvorené bazénové komplexy so sladkou
vodou pre dospelých aj pre deti • ležadlá

HOTEL MIMOSA/LIDO PALACE
8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA
ALL INCLUSIVE LIGHT
15.6.-22.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
7.9.-14.9.
22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
13.7.-24.8.
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
13.7.-24.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
535
565
600
650
725
680
730
760
830
890
FM zľava 35%
348
367
390
423
471
442
475
494
540
579
dosp. os. príst.
455
481
510
553
617
578
621
646
706
757
dieťa 0-4,99r. príst.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCL. LIGHT ZDARMA
dieťa 5-7,99r. príst.
295
311
330
358
399
374
402
418
457
490
dieťa 8-11,99 príst.
402
424
450
488
544
510
548
570
623
668
dieťa 12-15,99r. príst.
455
481
510
553
617
578
621
646
706
757
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, nápoj k večeri, resp. s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby
delegáta (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón
morská strana 70 €/os., detská postieľka 5 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: 1/1, detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE.
Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Istria - Rabac

hotel Mimosa / Lido Palace

CHORVÁTSKO

41

pri bazéne zdarma (v obm. počte), slnečníky
za poplatok, reštaurácie a´la carte, grill bar,
bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej
resp. dvoch prísteliek pre deti (rozť. gauč)
• kúpeľňa s WC • fén • trezor • telefón • malá
chladnička • SAT TV • balkón orientovaný na
morskú stranu (za príplatok) • izby bez balkóna orientované na prístupovú cestu sú bez
možnosti prístelky a na vyžiadanie
STRAVA: POLPENZIA - raňajky a večere
HOTEL NARCIS

formou bufetu • jeden nápoj k večeri (voda,
0,2l víno, 0,2l pivo resp. 0,2l nealko) • služby
ALL INCLUSIVE LIGHT
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný
tenis • minigolf • boccia • požičovňa motocyklov a bicyklov • vodné športy – na pláži,
tobogan pre deti, požičiavanie člnov, kanoe
i surfov, škola potápania • v blízkosti - gril
reštaurácia • supermarket • v období 1.6.–6.9.
detské animačné programy v mini klube pre
deti 6-12r. s malým občerstvením • zábavné
večerné programy pre deti aj dospelých

Narcis - izba

8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA
ALL INCLUSIVE LIGHT
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
15.6.-22.6.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
13.7.-24.8.
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
13.7.-24.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
470
530
580
620
690
660
680
725
790
850
FM zľava 35%
306
345
377
403
449
429
442
471
514
553
dosp. os. príst.
400
451
493
527
587
561
578
617
672
723
dieťa 0- 4,99r. príst.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 5-7,99r. príst.
259
292
319
341
380
363
374
399
435
468
dieťa 8-11,99r. príst.
353
398
435
465
518
495
510
544
593
638
dieťa 12-15,99r. príst.
400
451
493
527
587
561
578
617
672
723
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, nápoj k večeri, resp. plnou penziou – slžby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (22.6-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os PRÍPLATKY: balkón morská strana 70 €/os., detská postieľka 5 €/deň - platba na mieste.
UPOZORNENIE: 1/1 a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Istria- Rabac CHORVÁTSKO

42

hotel & casa

Valamar Sanfior

DIEŤA ZDARMA

12

PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

46 €

www.valamar.com

hotel

vovaný komplex tvorí HOTEL átriového typu s internetovým pripojením WiFi
a nová časť CASA zameraná na rodinnú dovo- UBYTOVANIE: HOTEL – klimatizované 2-lôžlenku s deťmi • prírodná skalnatá pláž s upra- kové izby • sprcha/WC • fén • telefón • SAT TV
venými plochami a so štrkovými zálivčekmi • minibar • trezor • WiFi pripojenie • francúzsky
vzdialená cca 50 m • prístup po schodoch • le- balkón • izby orientované na morskú stranu majú
balkón a možnosť prístelky (za príplatok) • CASA
žadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spoločenské – klimatizované 2-lôžkové izby, niektoré s možpriestory • recepcia • klimatizovaná reštaurácia nosťou prístelkou (rozkl. lôžko) • sprcha/WC • fén
sterasou• aperitívbarsterasouvátriu• WiFipri- • telefón • SAT TV • minibar • trezor • WiFi pripopojenie zdarma • krytý bazén so sladkou vodou jenie • balkón orientovaný na morskú stranu
• WELLNESS (rôzne sauny, relax zóna s vírivkou) STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podá• fitness • otvorený bazén so sladkou vodou vané formou bufetu
• slnečná terasa s barom • ležadlá a slnečníky ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti - tenisové
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: asi 1 km od centra mestečka pri bazéne (v obmedz. počte) zdarma • bezplat- kurty • minigolf • stolný tenis • požičiaRabac, v borovicovom lesíku priamo pri po- né nestrážené parkovanie • v časti CASA vy- vanie bicyklov • vodné športy • detské
hrievaný otvorený bazén s vodnými efektami ihrisko • animačné programy pre deti a dobrežnej promenáde
POPIS A PLÁŽ: moderný kompletne zreno- • bazén pre deti • terasa s barom • kaviareň spelých v období od 15.6.-1.9.
CENA NA 1 NOC
22.4.-26.4.
18.5.-29.5.
1.5.-10.5. 19.4.-21.4.
2.6.-7.6.
30.5.-1.6. 15.6.-28.6. 29.6.-26.7.
14.9.-1.11. 27.4.-30.4. 11.5.-17.5. 7.9.-13.9.
8.6.-14.6.
31.8.-6.9. 24.8.-30.8. 27.7.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
1
1
1
1
2
3
3
4
HTL/dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
57
65
68
76
90
104
121
131
FM zľava 20%
46
52
54
61
72
83
97
105
HTL/dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2
41
46
48
54
64
73
86
92
HTL/dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1
60
70
72
83
97
121
139
155
HTL/dosp. os. príst. v 1/2+1
52
60
62
71
82
103
118
132
HTL/CASA dieťa 2-11,99r. na príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
CASA/dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
70
80
85
97
112
138
160
176
CASA/dieťa 2-11,99r.zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2
49
56
60
69
79
98
113
124
CASA/dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1
62
71
76
87
100
122
142
156
CASA/dosp. os. príst. v 1/2+1
53
61
65
74
86
104
121
133
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (22.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: detská
postieľka 5 €/deň, pes 20 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: izba 1/1 PS, 1/1 BMS, pes a detská postieľka LEN NA
VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Allegro/Miramar Sunny
izba Miramar

Istria- Rabac

CHORVÁTSKO

hotel Miramar

DIEŤA ZDARMA

14

PRE RODINY

Sv. Andrije, s krásnym výhľadom na ostrov
Cres • uprostred borovicového hája
POPIS A PLÁŽ: moderné, plne klimatizované hotely rovnakého typu, ideálne pre rodinnú dovolenku • prírodné skalnaté pláže
s upravenými plochami a so štrkovými zálivčekmi • najbližšia štrková pláž vzdialená
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
asi 100 m • ležadlá a slnečníky za poplatok
POLOHA: v blízkosti centra mestečka Ra- VYBAVENIE: recepcia (trezor za poplabac • na skalnatom výbežku polostrovčeka tok) • reštaurácia • lobby bar s terasou

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

31 €

www.valamar.com

13.4. - 10.5.
21.9. - 28.10.

11.5. - 24.5.
14.9. - 20.9.

25.5. - 29.5.
2.6. - 7.6.
7.9. - 13.9.

• v spoločných priestoroch aj na izbách
WiFi pripojenie zdarma • otvorený bazén s morskou vodou pre deti i dospelých
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma
(v obmedz. počte) • bezplatné nestrážené
parkovanie • v susednom hoteli ALLEGRO
masáže za poplatok
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby • sprcha/WC • fén • telefón • SAT TV
• francúzske okno • izby s možnosťou prístelky majú balkón (za príplatok) • izby
orientované na morskú stranu (za príplatok)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti - tenisové
kurty • minigolf • stolný tenis • požičiavanie
bicyklov • vodné športy • detské ihrisko

CENA NA 1 NOC

30.5. - 1.6. 15.6. - 28.6.
6.7. - 26.7.
8.6. - 14.6.
31.8. - 6.9.
29.6. - 5.7. 24.8. - 30.8. 27.7. - 23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
1
1
2
2
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 Standard
39
43
53
61
80
88
92
102
FM zľava 20%
31
34
42
49
64
70
74
82
dieťa 2-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 Standard
28
31
38
44
57
62
65
72
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 Superior
42
46
58
67
89
97
101
116
dieťa 2-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 Superior
30
33
41
47
63
69
71
82
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 B Superior
41
45
55
63
84
91
96
107
dieťa 2-13,99r. na príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1 B Superior
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. príst. v 1/2+1 B Superior
35
38
47
54
71
78
82
91
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (22.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: morská strana
v izbe 1/2+1 B 3 - 14 €/os., detská postieľka 5 €/deň, pes 20 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: izba 1/1 PS a 1/1 BMS, detská
postieľka, pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Omorika

CENA NA 1 NOC
25.5.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-23.8.
14.9.-27.9.
24.8.-13.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
3
5
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 B more
56
68
82
98
108
FM zľava 20%
45
54
66
78
86
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 B morská strana
50
63
75
89
98
dosp. os. príst.
41
50
60
71
79
dieťa 0-5,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 6-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
26
32
38
45
50
dieťa 12-17,99r. príst. s 2 dosp. os.
36
44
53
63
69
2.dieťa 0-5,99r. lôž. rodiča
26
32
38
45
50
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová
taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka do 1,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: V izbe
môže byť max. 1 dieťa ZDARMA, izba 1/1 a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o
doprave – strana 10.
27.4.-24.5.
28.9.-11.10.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

45 €

www.jadran-crikvenica.hr

CHORVÁTSKO

UBYTOVANIE: štandardne zariadené
2-lôžkové izby • sprcha/WC • telefón
• izby orientované na morskú stranu
(za príplatok) sú s balkónom, majú SAT
TV a klímu
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
podávané formou bufetu • k večeri nápoje
(čapované víno, pivo, nealko nápoje, voda)
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na
pláži • kaviarničky a diskotéky v centre
mestečka

27.4.-24.5.
28.9.-11.10.

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

International

CENA NA 1 NOC
25.5.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-23.8.
14.9.-27.9.
24.8.-13.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
3
5
dosp. os. zákl. lôž.
31
38
46
54
60
FM zľava 20%
25
30
37
43
48
dieťa 0-5,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
22
27
33
39
42
dieťa 6-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp.os.
25
31
37
44
48
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, nápoj k večeri, služby delegáta (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: balkón morská strana 3-6 €/os., detská postieľka do 1,99r.
ZDARMA. UPOZORNENIE: izba 1/1 PS, dieťa lôž. rodiča a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave – strana 10.
13.4.-26.4.

6

SLUŽBY PLUS
• počas podávania večere čapované nápoje (víno, pivo, voda,
nealko).
SUPER CENA
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

25 €

www.jadran-crikvenica.hr

Kvarner - Crikvenica

hotel

DIEŤA ZDARMA

Kvarner - Crikvenica

s bočným alebo priamym pohľadom na more
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: športové centrum –
tenisové kurty • minigolf • stolný tenis
• vodné športy na pláži • kaviarničky a diskotéky v centre mestečka

13.4.-26.4.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v centre letoviska CRIKVENICA
POPIS A PLÁŽ: mestský hotel v blízkosti
prístavu • priamo na prímorskej promenáde • od štrkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora oddelený cestou • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • klimatizovaná
reštaurácia • TV – miestnosť • kaviareň
s terasou • WiFi internetové pripojenie
(zdarma) • parkovisko s obmedzeným počtom miest (za poplatok)

43

CHORVÁTSKO

hotel
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: cca 2 km od centra známeho
a rušného letoviska CRIKVENICA
POPIS A PLÁŽ: zrenovovaný hotel s výbornou polohou a krásnym výhľadom na more
a ostrov Krk • vzdialený cca 150 m od štrkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: klimatizovaná reštaurácia
• aperitív bar • TV-miestnosť • terasa s výhľadom na more • v priestoroch recepcie WiFi
internetové pripojenie (zdarma) • internetový kútik (za poplatok) • nestrážené parkovisko (zdarma) • otvorený bazén so sladkou
vodou v susednom hoteli AD TURRES
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC • fén
• SAT TV • telefón • WiFi internetové pripojenie (zdarma) • minibar • trezor • balkón

pavilóny

Ad Turres

CHORVÁTSKO

44

Kvarner - Crikvenica

vizualizácia

vizualizácia
DIEŤA ZDARMA

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: na okraji letoviska CRIKVENICA
• asi 2 km od centra v stredisku AD TURRES
POPIS A PLÁŽ: kompletne zrekonštruovaný hotelový komplex (v zimnej sezóne
2018/2019), pozostávajúci z hotela a 10-tich
pavilónov • postavený v kopci pod magistrálou • k pláži vzdialenej cca 500 m sa schádza
cestičkou • široká, štrkovo-kamenistá pláž,
miestami s upravenými plochami, pozvoľne
zvažujúca sa do mora • ležadlá a slnečníky na
pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia v hlavnej hotelovej
budove (trezor za poplatok) • reštaurácia
• v priestoroch recepcie WiFi internetové pri-

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
PRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

257 €

www.jadran-crikvenica.hr

vizualizácia

8 – DŇOVÉ POBYTY
6.7.-13.7.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
435
455
475
FM zľava 35%
283
296
309
dosp. os. príst.
370
387
404
*dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 2-11,99r. príst.
218
240
251
262
*dieťa 2-6,99r. lôž. rod.
218
240
251
262
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os, od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 10 €/izba, platba na mieste – pes 15€/deň. UPOZORNENIE: *dieťa
2-11,99r. príst s 2 dosp. os. ZDARMA a *dieťa 2-6,99r. lôžko rodiča - LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB! Pes LEN NA VYŽIADANIE!
Ceny a informácie o doprave – strana 10.
22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
8 dní
395
257
336

Kvarner - Crikvenica

CHORVÁTSKO

45

vizualizácia
pojenie (zdarma) • otvorený bazén so sladkou
vodou a slnečnou terasou • bezplatné nestrážené parkovisko
UBYTOVANIE: PAVILÓNY - zrenovované
klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • sprcha/WC • LCD TV • fén • väčšina izieb s balkónom (za príplatok), niektoré
s francúzskym balkónom
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu • stravovanie v centrálnej reštaurácii komplexu
ŠPORT A ZÁBAVA: pod hotelom Omorika
športové centrum s tenisovými kurtmi, stolný tenis a vodné športy na pláži • hudba na
terase susedného hotela Omorika

vizualizácia

hotel

Corinthia Baška Sunny

Kvarner - ostrov Krk / Baška

CHORVÁTSKO

46

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v blízkosti centra Bašky, cca 10
min pešo po pobrežnej promenáde
POPIS A PLÁŽ: veľký hotelový komplex
sa skladá z troch navzájom prepojených
budov • od štrkovej pláže s pozvoľným
vstupom do mora (vzdialenej cca 100 m)
ho oddeľuje iba prímorská promenáda • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: klimatizovaná spoločná
recepcia s lobby barom pre všetky budovy • klimatizovaná reštaurácia • bistro
s terasou • internet café za poplatok
• WiFi pripojenie (zdarma) • krytý bazén
so sladkou vodou • fitness • WELLNESS –
sauna, vírivka, beauty centrum, masáže
(za poplatok) • otvorené bazény so sladkou vodou (jeden pre dospelých a dva

ALL INCLUSIVE LIGHT
ZA PRÍPLATOK

• raňajky, obed, večera - formou bufetu
• počas obedu a večere čapované nápoje (biele/červené
víno, pivo, voda, nealko)
SLUŽBY PLUS - POLPENZIA
• počas večere čapované nápoje (biele/červené víno,
pivo, voda, nealko)
PRE RODINY
2 DETI ZDARMA

15

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

34 €

www.valamar.com

pre deti) s barom a slnečnou terasou • ležadlá pri bazéne za poplatok • obchodík
• parkovanie pri hoteli za poplatok (2 €/
auto/deň)
UBYTOVANIE: izby CLASSIC - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • kúpeľňa so sprchou/WC • fén
• TV • telefón • trezor • WiFi internetové pripojenie (zdarma) • izby SUPERIOR
- klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • balkón • kúpeľňa so
sprchou/WC • fén • TV • telefón • trezor
• WiFi internetové pripojenie (zdarma)
• izby STANDARD FAMILY - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (FAM 2+2) • balkón • kúpeľňa so
sprchou/WC • fén • TV • telefón • trezor
• WiFi internetové pripojenie (zdarma)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
formou bufetu • nápoje k večeri (čapované
víno, pivo, nealko, voda) resp. ALL INCLUSIVE LIGHT (plná penzia vrátane nápojov
počas obeda a večere)
ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • prenájom bicyklov a skútrov • v letovisku a na
pláži - vodné športy • vodné lyžovanie
• škola potápania a windsurfingu • celodenné animačné programy pre deti a dospelých

CENA NA 1 NOC
30.5.-13.6.
14.6.-4.7.
5.7.-25.7.
26.7.-17.8.
1.9.-14.9.
18.8.-31.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
3
3
3
5
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 Classic
42
44
48
68
76
92
96
FM zľava 20%
34
35
38
54
61
74
77
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 Superior
48
50
55
79
89
106
111
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 Classic
48
50
54
78
87
105
111
dosp. os. príst. v 1/2+1 Classic
39
40
44
63
70
84
89
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 Superior
52
54
59
85
95
114
120
dosp. os. príst. v 1/2+1 Superior
42
44
48
68
77
92
96
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+2 Standard FAM
59
63
68
98
110
132
139
dosp. os. príst. v 1/2+2 Standard FAM
48
50
55
79
88
106
111
1. a 2. dieťa 2-14,99r. príst.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: ALL INCLUSIVE
LIGHT - dosp. os. 14 €, dieťa 7-11,99r. 7 €, dieťa 2-6,99r. ZDARMA, detská postieľka do 1,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: izba 1/1 PS –
CLASSIC, detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
23.4.-26.4.
1.5.-29.5.

19.4.-22.4.

27.4.-30.4.
15.9.-28.9.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: cca 150 m od centra Bašky
POPIS A PLÁŽ: objekt pozostáva z dvoch
budov (Gorica I a Gorica II) • od mestskej štrkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora
sú vilky vzdialené cca 250 m
VYBAVENIE: WiFi internetové pripojenie (zdarma) • vonkajší bazén so sladkou
vodou • ležadlá pri bazéne zdarma v obmedzenom počte • bezplatné parkovanie
v obmedzenom počte miest
UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizované apartmány – všetky sú vybavené
kuchynským kútikom • sprcha/WC • SAT
TV • trezor • chladnička • mikrovlnná
rúra • umývačka riadu • APP/2+2 - pre 2
- 4 os. • spálňa s 2-ma lôžkami • obývacia
miestnosť s dvoma lôžkami (rozťah. gauč)
• balkón alebo terasa • APP/4+1 - pre 4 5 os. • dve 2-lôžkové spálne • jedno lôžko
v obývacej miestnosti (rozťah. gauč) • balkón alebo terasa
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty

CHORVÁTSKO

CENA NA 1 NOC
25.5.-7.6.
8.6.-28.6.
29.6.-5.7.
6.7.-23.8.
7.9.-13.9.
31.8.-6.9.
24.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
minimálny počet nocí
4
4
4
7
7
APP/2+2 obs. 2 osobami
67
92
140
167
209
APP/2+2 obs. 3 osobami
75
101
140
167
209
APP/2+2 obs. 4 osobami
82
110
140
167
209
7
7
7
dieťa na lôžku rodiča do 3,99r.
ZDARMA
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH DO 8.6. A OD 7.9.2019. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x
ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, delegát
na telefón (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: platba na mieste - ekologická taxa
a registrácia 4,90 €/os./týždeň, (ŠILOTURIST), pobytová taxa od 18r. 1,40 €/os./deň,
od 12-18r. 0,70 €/os./deň (1.6.-31.8.), od 18r. 1,10 €/os./deň, od 12-18r. 0,55 €/os./deň
(ostatné termíny) (ŠILOTURIST). PRÍPLATKY: platba na mieste - parkovanie 2 €/deň,
pes 10 €/deň, detská postieľka 7 €/deň. UPOZORNENIE: pes a detská postieľka LEN
NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

PRE RODINY

13.4.-24.5.
14.9.-20.10.

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

od

17 €

Kvarner - ostrov Krk / Baška

stolný tenis • minigolf • plážový volejbal
• prenájom bicyklov a skútrov • v letovisku
a na pláži - vodné športy • vodné lyžovanie
• škola potápania a windsurfingu • posedenie
v miestnych tavernách • výlety do krásnej
nedotknutej prírody
MIESTO HLÁSENIA SA: ŠILOTURIST,
Stjepana Radiča 26, Baška

apartmány

47

www.siloturist.hr

Ville Gorica

CHORVÁTSKO

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 100 m od centra malebného
mestečka Baška • v bezprostrednej blízkosti
hotela Corinthia
POPIS A PLÁŽ: komplex 10 viliek je situovaný
v parkovo upravenej zeleni • v každej vilke sa
nachádzajú dva apartmány • vzdialenosť od
rozsiahlej štrkovej pláže dlhej 2 km je cca 100 m
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: možnosť využitia všetkých
služieb hotelového komplexu Corinthia (cca
50 m) vrátane krytého bazénu so sladkou vodou, otvoreného bazénového komplexu a fitness, parkovanie za poplatok (2 €/auto/deň)
• v komplexe viliek tri spoločné záhradné grily
UBYTOVANIE: v dvojpodlažných apartmánoch typu APP/2+2 (53 m2) pre 2-4 osoby
• 2-lôžková spálňa • kúpeľňa so sprchou/WC
• balkón na poschodí • na prízemí obývacia
miestnosť s 2 lôžkami (rozť. gauč) • kuchynský
kútik • terasa • klimatizácia • trezor • SAT TV
• WiFi pripojenie na internet (bezplatne)
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: v komplexe htl. Corinthia –

Ville Corinthia

• ihrisko na basketbal • plážový volejbal
• prenájom bicyklov a skútrov • v letovisku a na pláži - vodné športy • vodné lyžovanie • škola potápania a windsurfingu
• celodenné animačné programy pre deti
a dospelých
MIESTO HLÁSENIA SA: ŠILOTURIST,
Stjepana Radiča 26, Baška
CENA NA 1 NOC
25.5.-7.6.
8.6.-28.6.
29.6.-5.7.
6.7.-23.8.
7.9.-13.9.
31.8.-6.9.
24.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
minimálny počet nocí
4
4
4
7
7
APP/2+2 obs. 2 osobami
67
92
112
140
181
APP/2+2 obs. 3 osobami
75
101
126
154
195
APP/2+2 obs. 4 osobami
82
110
140
167
209
APP/4+1 obs. 4 osobami
98
126
161
188
223
APP/4+1 obs. 5 osobami
108
136
174
202
236
7
7
7
dieťa na lôžku rodiča do 3,99r.
ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, klimatizácia, spotreba vody a energií, posteľné
prádlo, záverečné upratovanie, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
platba na mieste - ekologická taxa a registrácia 4,90 €/os./týždeň, (ŠILOTURIST), pobytová
taxa od 18r. 1,40 €/os./deň, od 12-18r. 0,70 €/os./deň (1.6. - 31.8.), od 18r. 1,10 €/os./deň, od
12-18r. 0,55 €/os./deň (ostatné termíny). (ŠILOTURIST). PRÍPLATKY: detská postieľka
7 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE!
Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

NOVINKA

13.4.-24.5.
14.9.-20.10.

PRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

od

18 €

www.siloturist.hr

Kvarner - ostrov Krk / Baška

apartmány

48

privátne apartmány

Baška

Kvarner - ostrov Krk

CHORVÁTSKO

typ app domu

POLOHA: v známom a vyhľadávanom turistickom stredisku BAŠKA, ktoré je nazývané aj
korunným drahokamom chorvátskeho Jadranu • Baška a jej okolie sú známe nádhernými
štrkovými plážami, ktoré lemujú celé pobrežie
POPIS A PLÁŽ: apartmány v súkromných
vilách, väčšina z nich v novovybudovanej
štvrti • vo vilách je viac apartmánov rôznych typov • nie sú identické • ich vybavePRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

od

15 €

www.siloturist.hr

privátne apartmány

CENA NA 1 NOC
13.4.-7.6.
8.6.-28.6.
29.6.-5.7.
6.7.-12.7.
13.7.-23.8.
7.9.-14.10.
31.8.-6.9.
24.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
So
minimálny počet nocí
4
4
7
7
7
STD/2(+1) KLIMA
41
49
53
65
76
APP/2(+1) KLIMA
49
60
65
79
92
APP/4(+1) KLIMA
71
86
93
114
134
7
7
7
dieťa na lôžku rodiča do 3,99r.
ZDARMA
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH DO 29.6. A OD 31.8. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, klimatizácia, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie,
pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: platba na
mieste - ekologická taxa a registrácia 4,90 €/os./týždeň, (ŠILOTURIST). PRÍPLATKY:
prístelka 9-16 €, platba na mieste - pes 6 €/deň. UPOZORNENIE: (+1) - prístelka v app.
za uvedený príplatok, APP bez klímy, pes (do 10 kg) LEN NA VYŽIADANIE! Dieťa na lôžku rodiča je povolené len jedno v apartmáne. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Šilo a Soline

Kvarner - ostrov Krk

CHORVÁTSKO

Villa Mihinjač

POLOHA: v tichom letovisku ŠILO a v jeho
časti SOLINE (severovýchodná strana
ostrova Krk)
POPIS A PLÁŽ: apartmány sa nachádzajú
v súkromných vilách, kde je viac apartmánov
rôznych typov • nie sú identické • ich vybavenie, zariadenie a situovanie v dome je rôzne
• v jednom z apartmánov býva zvyčajne aj
majiteľ vily • od centra a štrkovo–kamienkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora vhodným i pre deti sú vzdialené cca od 200 do 700
m • zátoka SOLINE, asi 4 km od Šila, • možnosť
PRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

od

13 €

www.siloturist.hr

CENA NA 1 NOC
1.5.-14.6.
15.6.-28.6.
29.6.-12.7.
13.7.-19.7.
20.7.-16.8.
7.9.-1.10.
31.8.-6.9.
24.8.-30.8.
17.8.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
So
minimálny počet nocí
4
4
7
7
7
APP/2(+1) KLIMA
45
52
56
65
79
APP/4(+1) KLIMA
61
72
79
96
112
APP/4(+1) MIHINJAČ – KLIMA
71
90
100
112
125
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH DO 29.6. A OD 31.8.2019. V CENE JE ZAHRNUTÉ:
1x ubytovanie, klimatizácia, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
platba na mieste - registrácia 2,50 €/os./pobyt (ŠILOTURIST). PRÍPLATKY: prístelka
9-14 €, dieťa lôž. rodiča do 2,99r. 7 € - povolené len jedno v app., platba na mieste - pes
6 €/deň. UPOZORNENIE: (+1) - prístelka v app. za uvedený príplatok, pes a app. bez
klimatizácie LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

nie, zariadenie a situovanie v dome je rôzne
• v jednom z apartmánov býva zvyčajne aj
majiteľ vily • jedna z najkrajších a najdlhších
pláží na Jadrane (1800 m) – štrkovo-kamienková pláž v Baške s pozvoľným vstupom
do mora vhodná aj pre deti je vzdialená od
apartmánov cca 500 m • od centra Bašky
a obchodov sú vzdialené cca 500 m
VYBAVENIE: kuchynský kútik väčšinou
v obývacej miestnosti • kúpeľňa s WC
• SAT TV • balkón/terasa • všetky apartmány majú klimatizáciu • bezplatné parkovanie pred jednotlivými vilami
UBYTOVANIE: ŠTÚDIO/2 – pre 2 osoby • jedna miestnosť s dvoma lôžkami
• APP/2(+1) – pre 2–3 osoby • 2-lôžková
spálňa • obývacia miestnosť s možnosťou jedného lôžka (rozťahovací gauč)
• APP/4(+1) – pre 4–5 osoby • dve 2- lôžkové spálne • obývacia miestnosť s možnosťou jedného lôžka (rozťahovací gauč)
• APP/6(+1) (na vyžiadanie) – pre 6–7 osôb
• tri 2-lôžkové spálne • obývacia miestnosť
s možnosťou jedného lôžka (rozťahovací
gauč)
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: tobogán • minigolf
• stolný tenis • bicyklovanie a vodné športy na pláži • 3 potápačské centrá • posedenie v miestnych tavernách a reštauráciách
• výlety do krásnej nedotknutej prírody
s mnohými liečivými rastlinami
MIESTO HLÁSENIA SA: ŠILOTURIST,
Stjepana Radiča 26, Baška

kúpania sa, využitie liečivých účinkov bahna
priamo na morskom brehu
VYBAVENIE: kuchynský kútik väčšinou
v obývacej miestnosti • kúpeľňa s WC • balkón/terasa • apartmány majú SAT TV • klimatizácia • prípadne záhradný gril • bezplatné
parkovanie pred jednotlivými vilami
UBYTOVANIE: ŠTÚDIO/2 (na vyžiadanie) – pre 2 osoby • skladá sa z jednej
miestnosti, v ktorej sa nachádzajú dve lôžka
• APP/2(+1) – pre 2-3 osoby • 2-lôžková spálňa • obývacia miestnosť s možnosťou jedného
lôžka (rozťahovací gauč) • APP/4(+1) – pre 4-5
osôb • dve 2-lôžkové spálne • obývacia miestnosť s možnosťou jedného lôžka (rozťahovací
gauč) • APP/6(+1) (na vyžiadanie) – pre 6-7
osôb • tri 2-lôžkové spálne • obývacia miestnosť s možnosťou jedného lôžka (rozťahovací
gauč) • VILLA MIHINJAČ *** - v Soline
• vzdialenosť od centra 1000 m, od piesočnatej
pláže 150 m • APP/4(+1) - pre 4-5 osôb • dve
2-lôžkové spálne • obývacia miestnosť s možnosťou jedného lôžka (rozťahovací gauč) • klimatizácia • SAT TV • WiFi • kuchynský kútik
s umývačkou riadu a kávovarom • kúpeľňa
s WC • balkón/terasa • gril
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži
• tenis • plážový volejbal • potápačské centrum • posedenie v miestnych tavernách
a reštauráciách
MIESTO HLÁSENIA SA: ŠILOTURIST, Na
Vodici 2, Šilo

CENA NA 1 NOC
13.4.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
20.7.-26.7.
27.7.-16.8.
31.8.-28.9.
24.8.-30.8.
17.8.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
So
So
minimálny počet nocí
4
7
7
7
7
APP/2(+1)
53
63
74
81
90
APP/4(+1)
79
90
108
125
134
APP/6(+1) – na vyžiadanie
105
121
148
166
180
ZĽAVA 7=6, 14=12 V TERMÍNOCH DO 22.6. A OD 31.8.2019.
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo,
registrácia, záverečné upratovanie, pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH.
PRÍPLATKY: prístelka 7-13 €/os., dieťa 2-3,99r. bez lôž. 6 € - povolené len jedno v app.,
dieťa do 1,99r. bez lôž. ZDARMA - povolené len jedno v app., detská postieľka 7 €/deň,
pes 7 €/deň, klimatizácia 7 €/deň. UPOZORNENIE: (+1) v app. je možná za uvedený
príplatok. Prístelka, detská postieľka, pes a klimatizácia LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a
informácie o doprave – strana 10.
privátne apartmány

POLOHA: súkromné vily rozmiestnené v rybárskej dedinke NJIVICE • cca 7 km od Malinskej
POPIS A PLÁŽ: apartmány sa nachádzajú
v súkromných vilách, kde je viac apartmánov
rôznych typov • nie sú identické, ich vybavenie, zariadenie a situovanie v dome je rôzne
• v jednom z apartmánov býva zvyčajne aj
majiteľ vily • dlhé kamenisté pláže s malými
zátokami pozdĺž promenádovej cesty s upravenými betónovými miestami • okruhliaková
pláž „Beli kamik” • vzdialenosť apartmánov
od pláže do 700 m
VYBAVENIE: kuchynský kútik väčšinou
v obývacej miestnosti • kúpeľňa s WC • balkón/terasa • niektoré apartmány majú aj SAT
TV • klimatizácia (za príplatok) • prípadne
záhradný gril • bezplatné parkovanie pred
jednotlivými vilami
UBYTOVANIE: APP/2(+1) – pre 2-3 osoby
• 2-lôžková spálňa • prístelka v spálni alebo
v obývacej miestnosti • APP/4(+1) – pre
4-5 osôb • dve 2-lôžkové spálne • prístelka
v jednej zo spální alebo v obývacej miestnos-

PRE RODINY
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%
od 10 €

Kvarner - ostrov Krk

osôb • tri 2-lôžkové spálne • prístelka v jednej zo spální alebo v obývacej miestnosti
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: široké možnosti športového vyžitia a zábavy • kultúrno – zábavné a športové podujatia • disko kluby
• nočné bary
MIESTO HLÁSENIA SA: EL-PI TOURS, Sveti
Vid 202, Malinska (v areáli obchodného centra CVIJET KVARNERA-TRGOVINA KRK)

www.elpi-tours.com

Njivice
CHORVÁTSKO

POLOHA: súkromné vily rozmiestnené
v malebnom mestečku MALINSKA • v lokalitách Sv. Vid, Vantačiči, Porat
POPIS A PLÁŽ: apartmány sa nachádzajú
v súkromných vilách, kde je viac apartmánov rôznych typov • nie sú identické
• ich vybavenie, zariadenie a situovanie
v dome je rôzne • v jednom z apartmánov
býva zvyčajne aj majiteľ vily • vzdialenosť
apartmánov od centra, mora a pláže do 1000
m • pláže v okolí sú skalnaté s upravenými
plochami na slnenie, so štrkovo–piesočnatými zálivčekmi, resp. vstupmi do mora
VYBAVENIE: kuchynský kútik väčšinou
v obývacej miestnosti • kúpeľňa s WC
• balkón/terasa • niektoré apartmány
majú aj SAT TV • klimatizácia (za príplatok)
• prípadne záhradný gril • bezplatné parkovanie pred jednotlivými vilami
UBYTOVANIE: APP/2(+1) – pre 2-3 osoby
• 2-lôžková spálňa • prístelka v spálni alebo
v obývacej miestnosti • APP/4(+1) – pre
4-5 osôb • dve 2-lôžkové spálne • prístelka
v jednej zo spální alebo v obývacej miestnosti • APP/6(+1) - (na vyžiadanie) – pre 6-7
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ti • APP/6(+1) (na vyžiadanie) – pre 6-7 osôb
• tri 2-lôžkové spálne • prístelka v jednej zo
spální alebo v obývacej miestnosti
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • vodné
športy na pláži • posedenie v miestnych tavernách a reštauráciách
MIESTO HLÁSENIA SA: EL-PI TOURS, Primorska cesta 30, Njivice (oproti htl. JADRAN)
CENA NA 1 NOC
13.4.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
20.7.-26.7.
27.7.-16.8.
31.8.-28.9.
24.8.-30.8.
17.8.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
So
So
minimálny počet nocí
4
7
7
7
7
APP/2(+1)
54
63
75
87
94
APP/4(+1)
79
90
111
127
138
APP/6(+1) – na vyžiadanie
101
119
148
166
181
ZĽAVA 7=6, 14=12 V TERMÍNOCH DO 22.6. A OD 31.8.2019.
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo,
registrácia, záverečné upratovanie, pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH.
PRÍPLATKY: prístelka 7-13 €/os., dieťa 2-3,99r. bez lôž. 6 € - povolené len jedno v app.,
dieťa do 1,99r. bez lôž. ZDARMA - povolené len jedno v app., detská postieľka 7 €/deň, pes 7 €/
deň, klimatizácia 7 €/deň. UPOZORNENIE: (+1) v app. je možná za uvedený príplatok.
Prístelka, detská postieľka, pes a klimatizácia LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie
o doprave – strana 10.

PRE RODINY
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%
od 9 €
www.elpi-tours.com

Kvarner - ostrov Krk

typ app. domu

Malinska

CHORVÁTSKO

privátne apartmány

privátne apartmány

Barbat a Banjol

Kvarner - ostrov Rab

CHORVÁTSKO
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typ app domu

PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

12

POLOHA: na jednom z najzelenejších
ostrovov Jadranu • v dedinkách BARBAT
a BANJOL v južnej časti ostrova • od starobylého mesta Rab vzdialené max. 5 km
POPIS A PLÁŽ: apartmány sa nachádzajú
v súkromných vilách, kde je viac apartmá13.4.-7.6.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

20 €

www.eho.hr

8.6.-5.7.

CENA NA 1 NOC
6.7.-12.7.
24.8.-28.9.

13.7.-19.7.

Suha Punta

Kvarner - ostrov Rab/Suha Punta

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v najzelenšej časti ostrova Rab
• na malom polostrovčeku, v prekrásnej
mediteranskej oáze • v turistickom stredisku SUHA PUNTA • cca 5 km od mesta
Rab
POPIS A PLÁŽ: renovované apartmány
sú rozmiestnené v borovicovom háji medzi hotelmi Eva a Carolina • nachádzajú sa
v samostatných prízemných domčekoch

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

12 €

www.valamar.com

20.7.-16.8.

17.8.-23.8.

nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
So
minimálny počet nocí
3
3
3
7
7
7
APP/2(+1)
47
53
60
69
76
67
APP/4(+1)
63
76
81
97
104
89
APP/6(+1)
147
161
174
188
209
202
14
14
14
dieťa 0-11,99r. príst.
UBYTOVANIE ZDARMA
9
9
9
dieťa 0-4,99r. lôž. rodiča
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa 0-4,99r. lôž. rodiča
14
14
14
14
14
14
ZĽAVA 7=6, 14=12 V TERMÍNOCH DO 15.6. A OD 7.9.2019. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií,
posteľné prádlo, záverečné upratovanie, pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: prístelka od 12r. 14€, pes
8 €/deň a klimatizácia 6 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: (+1) v app. je možná prístelka za uvedený príplatok. V app. je
možné LEN JEDNO DIEŤA ZDARMA. APP/8(+1), klimatizácia a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

CHORVÁTSKO

apartmány

nov rôznych typov • nie sú identické • ich
vybavenie, zariadenie a situovanie v dome
je rôzne • v jednom z apartmánov býva zvyčajne aj majiteľ vily • vzdialenosť od mora
a pláže od cca 150 do 600 m • pláže v tejto
oblasti sú štrkové, v malých zátokách piesočnaté s pozvoľným vstupom do mora
VYBAVENIE: kuchynský kútik väčšinou
v obývacej miestnosti • kúpeľňa s WC
• balkón/terasa • niektoré apartmány
majú aj SAT TV • klimatizácia (za príplatok)

• prípadne záhradný gril • bezplatné parkovanie pred jednotlivými vilami
UBYTOVANIE: všetky apartmány majú
možnosť prístelky v spálni, resp. obývacej
miestnosti (rozťah. gauč) • APP/2(+1) – pre
2-3 osoby • spálňa s dvomi lôžkami • obývacia
miestnosť • APP/4(+1) – pre 4-5 osôb • dve
spálne s dvomi lôžkami • obývacia miestnosť
• APP/6(+1) – pre 6-7 osôb • tri spálne s dvomi
lôžkami • obývacia miestnosť • APP/8(+1) –
(na vyžiadanie) pre 8-9 osôb • štyri spálne
s dvomi lôžkami • obývacia miestnosť
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: tenis • plážový volejbal • škola potápania • vodné športy na
pláži • prenájom skútrov, vodných bicyklov
• romantické prechádzky popri mori z Barbatu cez Banjol do samotného mesta Ra
MIESTO HLÁSENIA SA: EHO RAB – hotel
BARBAT (v blízkosti kostola)

CENA NA 1 NOC
30.5.-14.6.
15.6.-12.7.
13.7.-24.8.
25.8.-31.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
minimálny počet nocí
3
3
5
7
APP/AK2+2
72
79
111
123
APP/A4+2
87
96
133
148
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, pobytová taxa, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY:
detská postieľka 4 €/deň, pes 20 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: Pes a detská
postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 10.
11.5.-29.5.
1.9.-14.9.

resp. v dvoch jednoposchodových budovách • cca 200 m od pláže • prevažne
skalnaté pláže s upravenými plochami na
slnenie a maličkými štrkovými zálivčekmi
lemujú celý polostrov • ležadlá a slnečníky
pri htl. Carolina (za poplatok)
VYBAVENIE: centrálna recepcia v hoteli
Eva • trezor na recepcii (za poplatok) • internetový kútik • v priestoroch recepcie
WiFi internetové pripojenie (za poplatok)
• obchod • bezplatné parkovanie • na verejnej pláži snack bar
UBYTOVANIE: všetky apartmány sú renovované • moderne zariadené • kuchynský kútik s jedálenskou časťou • kúpeľňa
so sprchou/WC • klimatizácia • SAT TV
• apartmány v budovách APP/AK2+2 na 1.
poschodí (36 m2) pre 2-4 osoby • 2-lôžková
spálňa • denná miestnosť s rozťahovacím
gaučom (pre 1 dosp. os. resp. pre 2 deti)
• APP/A4+2 – (42+12 m2) pre 4-6 osôb
• dve 2-lôžkové spálne • denná miestnosť
s rozťahovacím gaučom (pre 1 dosp. os.
resp. pre 2 deti) • vlastná terasa
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia,
resp. možnosť priplatenia stravovania v reštaurácii hotela Eva - raňajky a večere podávané
formou bufetu, vrátane nápojov k večeri (čapované červené/biele víno, pivo, nealko)
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • minigolf • bicykle • vodné športy • prechádzky • jogging • večerná zábava v blízkom
hoteli Carolina

Eva Sunny
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v najzelenšej časti ostrova Rab
• v turistickom stredisku SUHA PUNTA
• cca 5 km od hlavného mesta ostrova Rab
POPIS A PLÁŽ: starší 4-poschodový hotel
• ideálny pre rodinnú dovolenku • vzdialený cca 200 m od nádherných, prevažne
skalnatých pláží s upravenými plochami na
slnenie, s maličkými štrkovými zálivčekmi,
ktoré lemujú celý polostrov
VYBAVENIE: recepcia – zmenáreň • trezor (za poplatok) • výťah • klimatizovaná
reštaurácia • aperitív bar • terasa • TV
miestnosť • internetový kútik a WiFi pripojenie v priestoroch recepcie (za poplatok)
• bezplatné parkovanie • na verejnej pláži
snack bar

UBYTOVANIE: štandardne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa s WC • SAT-TV • telefón • balkón
• izby orientované na morskú stranu za
príplatok • k dispozícii sú aj izby s možnosťou dvoch prísteliek (v niektorých poschodová posteľ) majú balkón orientovaný na
parkovú stranu
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
formou bufetu • nápoje k večeri (čapované
červené/biele víno, pivo, nealko)
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • minigolf • prenájom bicyklov • v okolí veľké
možnosti na rekreáciu • prechádzky a jogging • v hlavnej sezóne večerné zábavné
programy v blízkom hoteli Carolina

30.5.-14.6.
31.8.-14.9.

15.6.-28.6.
24.8.-30.8.

CENA NA 1 NOC
29.6.-19.7.

SLUŽBY PLUS
• počas večere čapované nápoje (biele/červené víno,
pivo, nealko)

2 DETI ZDARMA

12

SUPER CENA
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

20.7.-2.8.

GLOBTOUR.SK

3.8.-23.8.

nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
1
1
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1
41
46
53
60
62
FM zľava 20%
33
37
42
48
50
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+2
61
70
80
91
94
dosp. os. príst. v 1/2+1
29
33
38
42
44
dosp. os. príst. v 1/2+2
44
50
57
64
66
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1. a 2. dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, nápoj k večeri, pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH.
PRÍPLATKY: morská strana 2-3 €/os., platba na mieste – pes 10 €/deň, detská postieľka do 1,99r. 4 €/deň. UPOZORNENIE:
izba 1/1 BP, pes a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

33 €

www.valamar.com

Kvarner - ostrov Rab/Suha Punta

CHORVÁTSKO

hotel

hotelový komplex

San Marino Sunny Resort

Kvarner - ostrov Rab/San Marino

CHORVÁTSKO
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SLUŽBY PLUS

Sahara/Rab Sunny Hotel

• počas večere čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, nealko, voda)
DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

39 €

www.valamar.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v blízkosti dedinky LOPAR • 15 km
od hlavného mesta ostrova RAB
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex tvorí
5 hotelov (pavilónov) a hlavná budova
• rozkladá sa pozdĺž 1,5 km dlhej „RAJSKEJ
PLAŽE“ • piesočnatá pláž je vhodná pre
malé deti a neplavcov • more sa veľmi pozvoľne zvažuje, na dne je piesok • ležadlá
a slnečníky za poplatok

VYBAVENIE: hlavná recepcia v hoteli PLAŽA • trezor (za poplatok) • internetový kútik
a WiFi pripojenie v spoločných priestoroch
a izbách (za poplatok) • každý z hotelov má
svoju recepciu, ktorá slúži hosťom počas
pobytu • v hlavnej budove klimatizovaná
reštaurácia • aperitív bar s terasou • obchodíky • bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: SAHARA/RAB SUNNY
HOTEL - klimatizované 2-lôžkové izby

Veli Mel Sunny Hotel
s možnosťou prístelky • sprcha/WC • telefón • SAT TV • francúzsky balkón • VELI
MEL SUNNY HOTEL - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • sprcha/
WC • telefón • SAT TV • balkón • LOPAR
FAMILY HOTEL - zrenovované klimatizované rodinné izby JUNIOR SUITE/4(+1) –
2-lôžková spálňa • obývacia miestnosť
s 2-ma lôžkami (rozťahovací gauč) • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • LCD SAT TV • telefón • dva balkóny • možnosť prístelky
v spálni resp. v obývacej miestnosti

STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
formou bufetových stolov v centrálnej
reštaurácii komplexu • nápoje k večeri (čapované červené/biele víno, pivo,
nealko)
ŠPORT A ZÁBAVA: športovo zábavné
centrum „SAN MARINO“ - 9 tenisových
kurtov • ihrisko • plážový volejbal • minigolf • prenájom bicyklov • vodné športy
• diskotéka • animácie a večerné zábavné
programy

Lopar Sunny Hotel
Veli Mel Sunny Hotel

CENA NA 1 NOC
SAHARA/RAB SUNNY HOTEL
VELI MEL SUNNY HOTEL
LOPAR SUNNY HOTEL
18.5.-29.5. 30.5.-14.6. 15.6.-28.6. 29.6.-12.7. 13.7.-2.8. 3.8.-24.8. 18.5.-29.5. 30.5.-14.6. 15.6.-28.6. 29.6.-12.7. 13.7.-2.8. 3.8.-24.8. 18.5.-29.5. 30.5.-14.6. 15.6.-28.6. 29.6.-12.7. 13.7.-2.8. 3.8.-24.8.
8.9.-30.9.
31.8.-7.9. 25.8.-30.8.
8.9.-30.9.
31.8.-7.9. 25.8.-30.8.
8.9.-27.9.
31.8.-7.9. 25.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
Ľubovoľné
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
1
1
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
49
53
59
72
81
85
54
60
72
84
95
99
FM zľava 20%
39
42
47
58
65
68
43
48
58
67
76
79
dosp. os. príst.
35
37
42
51
57
60
38
43
51
59
67
70
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. v JUNIOR SUITE/2+2
105 112 144 170 187 197
3.,4. a 5. osoba v JUNIOR SUITE/2+2(+1)
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, registrácia, pobytová taxa, delegát na telefón (22.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: platba na mieste - pes 20 €/deň,
detská postieľka do 1,99r. 4 €/deň. UPOZORNENIE: izba 1/1 a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

Kvarner - ostrov Rab/San Marino

CHORVÁTSKO
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apartmány

Zaton Holiday Resort

/

Dalmácia - Zaton

CHORVÁTSKO

54

app /3*

app /3*

SLUŽBY PLUS
• k večeri čapované nápoje
v neobmedzenom množste
(biele/červené víno, pivo,
nealko nápoje, minerálka)

3 DETI ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
PRE RODINY
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%
od 306 €
www.zaton.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***/****
POLOHA: asi 1,5 km od mestečka Zaton
• 16 km od Zadaru
POPIS A PLÁŽ: rozľahlý komplex uprostred
píniového hája • od štrkovo-piesočnatej pláže, ktorá je viac ako dva kilometre dlhá, sú
apartmány vzdialené cca 150–350 m
VYBAVENIE: centrálna recepcia • reštaurácie • cukráreň • pizzeria • aperitív bar
• ambulancia • predajňa suvenírov a novín
• supermarket • pekáreň • novozrekonštruovaný bazénový komplex so sladkou
vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na

pláži za poplatok • bezplatné parkovanie
v blízkosti apartmánov • WiFi internetové
pripojenie zdarma
UBYTOVANIE: APARTMÁNY katg. 3*
- kuchynský a jedálenský kútik v obývacej
miestnosti • kávovar • sprcha/WC • fén • telefón • trezor • klimatizácia • SAT TV • APP/23 STUDIO – (20 m2) • pre 2 až 3 osoby • dve až
tri lôžka (gauč) v obývacej miestnosti • terasa
• APP/4 – (29 m2) • pre 4 osoby • jedna spálňa
s dvoma lôžkami • dve lôžka v obývacej miestnosti (gauč) • terasa/balkón • APP/5 – (35 m2)
• pre 5 osôb • dve spálne s dvoma lôžkami

8 – DŇOVÉ POBYTY
APARTMÁNY 3* S POLPENZIOU
APARTMÁNY 4* S POLPENZIOU
8.6.-15.6.
22.6.-29.6. 29.6.-6.7.
8.6.-15.6.
22.6.-29.6. 29.6.-6.7.
31.8.-7.9. 15.6.-22.6. 24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 6.7.-17.8. 31.8.-7.9. 15.6.-22.6. 24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 6.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v APP
450
470
560
660
730
530
580
660
800
870
FM zľava 32%
306
320
381
449
496
360
394
449
544
592
dosp. os. na 3. lôžku v STD/3 a STD/2+1
248
259
308
363
402
292
319
363
440
479
dieťa 3-11,99r. na 3. lôžku v STD/3 a STD/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. na 4. a 5. lôžku v APP
248
259
308
363
402
292
319
363
440
479
dieťa 3-11,99r. na 4.,5. a 6. lôžku v APP
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
osoba na 6. lôžku v APP/5-6
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka do 2,99r. 59 €, pes do 7 kg. 138 €. UPOZORNENIE:
APP/2-3 (studio) musí byť obsadený min. 2-mi plne platiacimi osobami a APP/4 a APP/5-6 musí byť obsadený min. 3-mi plne platiacimi
osobami. V prípade, že klient neodovzdá po ukončení pobytu uprataný app., je nutné platiť záverečné upratovanie 40 €/app. - platba
na mieste. Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

app /4*

app /4*

• jedno lôžko v obývacej miestnosti (gauč)
• terasa • APARTMÁNY katg. 4* - kuchynský a jedálenský kútik v obývacej miestnosti
• kávovar • mikrovlnka • sprcha/WC • fén
• telefón • trezor • klimatizácia • SAT TV
• APP/2 (+1) STUDIO – (25 m2) • pre 2 osoby
s možnosťou prístelky za príplatok (gauč) • dve
resp. tri lôžka v obývacej miestnosti • terasa
• APP/4 – (36 m2) • pre 4 osoby • jedna spálňa
s dvoma lôžkami • dve lôžka v obývacej miestnosti (gauč) • balkón/terasa • APP/5 – (48 m2)
pikt bus/auto
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• pre 5 osôb • dve spálne s dvoma lôžkami
• jedno lôžko v obývacej miestnosti (gauč)
• balkón/terasa • APP/5-6 – (56 m2) • pre
5-6 os. • dve spálne s dvoma lôžkami • dve
lôžka v obývacej miestnosti (gauč) • balkón/
terasa • 1- alebo 2-podlažný apartmán
STRAVA: APARTMÁNY katg. 3* a 4*
s POLPENZIOU – raňajky a večere formou bufetu v centrálnej samoobslužnej
reštaurácii • APARTMÁNY katg. 3* a 4*
bez stravy - s možnosťou varenia, resp.

s priplatením stravovania (formou bufetu)
v centrálnej samoobslužnej reštaurácii
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • amfiteáter • malé ihrisko na futbal • detské
ihrisko s lezeckou sieťou • spray park pre
deti • tobogan • minigolf • adventure golf
• plážový volejbal • požičovňa skútrov,
člnov a vodných bicyklov • aerobik • jazdecké kurzy a škola potápania • športové
a animačné programy pre deti i dospelých
• diskotéka SATURNUS

CENA NA 1 NOC
8.6.-14.6.
15.6.-28.6.
29.6.-12.7.
13.7.-16.8.
31.8.-6.9.
24.8.-30.8.
17.8.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
5
5
5
5
APP/2 STUDIO ***
49
60
75
97
129
154
APP/3 STUDIO ***
57
72
93
125
158
184
APP/4 ***
63
81
103
138
173
196
APP/5 ***
83
107
137
179
230
263
APP/2(+1) STUDIO ****
60
69
87
122
158
185
APP/4 ****
87
107
137
188
242
271
APP/5 ****
100
132
169
224
289
323
APP/5-6 ****
107
144
184
249
315
358
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH 15.6.-22.6. A 7.9.-13.9. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné
prádlo, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-7.9.), DPH. PRÍPLATKY: prístelka do APP/2 STUDIO (4*) od 3r. 21 €/os., polpenzia dosp.
os. 26-30 €/os., polpenzia dieťa 5-11,99r. 15 €/os. (do 8.6. a od 7.9. ZDARMA), polpenzia dieťa 0-4,99r. ZDARMA, detská postieľka
do 2,99r. 9 €/deň (do 8.6. a od 7.9. ZDARMA), pes do 7kg 20 €/deň (do 8.6. a od 7.9. ZDARMA). UPOZORNENIE: (+1) v app. je možná
prístelka za uvedený príplatok (od 3r.). Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE. V prípade, že klient neodovzdá po ukončení
uprataný app., je nutné platiť záverečné upratovanie 40 €/app. - platba na mieste. Cena a informácie od doprave - strana XY
20.4.- 31.5.
14.9.-4.10.

1.6.-7.6.
7.9.-13.9.

PRE RODINY
PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

17%
od 14 €
www.zaton.hr

hotel

Pinija
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v blízkosti mestečka Petrčane
• asi 12 km od Zadaru
POPIS A PLÁŽ: hotel má ideálnu polohu
priamo pri skalnatej pláži s upravenými
kamennými plochami na slnenie • z jednej
strany hotela sa nachádza menšia štrková
pláž • ležadlá na pláži sú za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • aperitív bar
• reštaurácia • pizzeria • cafe bar • obchodík so suvenírmi • typická dalmatínska
reštaurácia • market • otvorený bazén so
sladkou vodou s terasou a barom (funkčný

DIEŤA ZDARMA 7
PRE RODINY
SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
PRE NÁROČNÝCH
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

313 €

www.hotel-pinija.hr

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
540
610
640
670
FM zľava 32%
367
415
435
456
dosp. os. príst.
432
488
512
536
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž.
378
427
448
469
dieťa 0-3,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
*1. dieťa 4-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 4-11,99r. a 2. dieťa 0-11,99r. príst.
230
270
305
320
335
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 49 €/os., izba 1/2+2 PS 19 €/os., izba 1/2+2 BMS 69 €/os. UPOZORNENIE:
1/1 TWC izba LEN NA VYŽIADANIE! Možnosť izby 1/2+2, v ktorej môže byť len jedno dieťa ZDARMA. *Dieťa 4-6,99r. príst. ZDARMA
LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.
15.6.-22.6.
7.9.-14.9.
8 dní
460
313
368
322
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od 15.5. do 15.9.) • krytý bazén so sladkou vodou a s hydromasážou • wellness
centrum – sauna a masáže za poplatok
• fitness zdarma • nestrážené, bezplatné
parkovisko • WiFi internetové pripojenie
v celom hoteli zdarma
UBYTOVANIE: zrenovované klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
až dvoch prísteliek • sprcha/WC • fén
• malá chladnička • trezor • telefón
• SAT TV • WiFi internetové pripojenie

zdarma • väčšia časť izieb má aj balkón
za príplatok
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: tri tenisové kurty
(antuka) • minigolf • stolný tenis • plážový
volejbal • prenájom bicyklov a plážových
rekvizít • detské ihrisko a vodné športy
• v komplexe hrá živá hudba • počas letnej
sezóny hotel organizuje rôzne animácie
(15.6.-31.8.)

hotel

Alba

/ apartmány

Croatia

Dalmácia - Sv. Filip i Jakov
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izba - Alba

SLUŽBY PLUS
HOTEL ALBA

• jeden nápoj k večeri (2 dcl
vína, 2 dcl piva, resp. 2 dcl
nealka )
• využite tenisových kurtov
(vo vyhradených hodinách)
SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%
od 194 €
www.globtour.sk

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 3 km od Biogradu na Moru
• v turistickom stredisku Croatia vzdialenom asi 300 m od centra mestečka Sv. Filip
i Jakov
POPIS A PLÁŽ: stredisko Croatia tvorí trojposchodová budova hotela ALBA
a apartmány CROATIA • asi 50-150 m od
štrkovo – kamenistej pláže • z jednej stra-

ny lemuje stredisko magistrála a z druhej
strany prímorská promenáda • ďalšia pláž
je za mestečkom (cca 15 min. pešo) • na pláži ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spoločenské
priestory • recepcia • reštaurácia • aperitív bar s malou terasou • výťah • v komplexe recepcia pre apartmány • reštaurácia
s terasou na pláži • supermarket • bezplat-

HOTEL ALBA

né parkovanie • WiFi internetové pripojenie v celom stredisku zdarma
UBYTOVANIE: HOTEL - 2-lôžkové izby
s možnosťou jednej prístelky a rodinné izby
s možnosťou až dvoch prísteliek (2 miestnosti – 1 spálňa + obývacia miestnosť s rozťahovacím gaučom) • sprcha/WC • SAT TV
• chladnička • telefón • balkón • nachádzajú
sa na 1. alebo 2. poschodí • orientácia na

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
8.6.-15.6.
22.6.-29.6.
24.8.-31.8.
6.7.-17.8.
17.8.-24.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
285
355
385
425
405
FM zľava 32%
194
241
262
289
275
dosp. os. príst.
243
302
328
362
345
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. v 1/2
243
302
328
362
345
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 3-11,99r. lôž. rod.
157
174
196
212
234
223
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. FAM2+2
157
174
196
212
234
223
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6. - 7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana 25 €/izba, 1/2+2 rodinná izba 25 €/izba, detská postieľka
ZDARMA LEN V IZBE 1/2. UPOZORNENIE: rodinná izba 1/2+2 BMS - musí byť obsadená min. 3 PLATIACIMI osobami, všetky osoby
nad 12r. platia cenu ako na zákl. lôžku. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.
15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
8 dní
315
214
268
268
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apartmán Croatia
parkovú alebo morskú stranu (za príplatok)
• APARTMÁNY - kuchynský a jedálenský kút • sprcha/WC • klimatizácia • SAT
TV • telefón • balkón alebo loggia • APP/
B3 – (27,5 m2) • pre 3 os. • 2-lôžková spálňa
• obývacia miestnosť s jedným lôžkom (rozťah. gauč) • nachádza sa na prízemí alebo prvom poschodí • APP/C4 – (39 m2) • pre 4 os.
• 2-lôžková spálňa • obývacia miestnosť
s rozťah. gaučom pre dve osoby • nachádza
sa na prízemí, prvom alebo druhom poschodí

• APP/D5 – (35,5 m2) • pre 5 os. • dve 2-lôžkové spálne • obývacia miestnosť s jedným
lôžkom (rozťahovací gauč) • nachádza sa
na prízemí alebo prvom poschodí • APP/
E6(+1) – (47–70 m2) • pre 6 os. • dve 2-lôžkové spálne • obývacia miestnosť s dvoma
lôžkami (rozťah. gauč) • do apartmánu je
možná prístelka (190 x 80 cm) vhodná pre
dieťa do 11,99r. za príplatok
STRAVA: HOTEL - polpenzia - raňajky
i večere formou bufetu

• APARTMÁNY - bez stravy s možnosťou
varenia, resp. s možnosťou stravovania
v reštaurácii hotela Alba
ŠPORT A ZÁBAVA: denné a večerné
animácie pre deti a dospelých (2.6.-30.8.)
• 2 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

8 – DŇOVÉ POBYTY
6.7.-13.7.
8.6.-29.6.
29.6.-6.7.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
24.8.-31.8.
31.8.-7.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
APP/B3
490
580
680
700
660
600
APP/C4
590
680
760
790
740
650
APP/D5
690
790
880
910
850
730
APP/E6(+1)
750
850
950
970
910
780
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (8.6.-7.9.),
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: prístelka pre dieťa do 11,99r.
54 €, dieťa do 4,99r. bez lôžka ZDARMA, detská postieľka do 2,99r. ZDARMA, raňajky 60 €/os., raňajky do 11,99r. 30 €/os., večera
98 €/os., večera dieťa do 11,99r. 49 €/os., pes 8 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: (+1) je možná prístelka v APP/6 LEN pre
dieťa do 12 rokov za uvedený príplatok. Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 10.

SUPER CENA
PRE RODINY
VIDEO

GLOBTOUR.SK

APARTMÁNY CROATIA

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

85 €

www.globtour.sk

hotel

Adriatic

Dalmácia - Biograd na Moru

CHORVÁTSKO

60

WELLNESS BALÍČEK V CENE
• fínska sauna • infračervená
sauna • whirlpool • fitness (v
termíne po dohode s recepciou hotela) v htl. ILIRIJA
DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
PRE RODINY
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

326 €

www.ilirijabiograd.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 5 minút chôdze od centra
mestečka Biograd na Moru
POPIS A PLÁŽ: priamo na pobrežnej
promenáde, ktorá tento hotel oddeľuje od
skalnato-kamenistej pláže s upravenými
plochami na slnenie a s Lavender barom
s oddychovými ležadlami • v zálive, ktorý začína asi 200 m od hotela sa z jednej
strany nachádza štrková pláž Dražica
a z druhej strany, asi 400 m, je štrkovo-piesočnatá pláž Soline • ležadlá a slnečníky na
pláži za poplatok
VYBAVENIE: klimatizované spoločenské priestory – recepcia (trezor zdarma)
8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
29.6.-6.7.
24.8.-31.8.
13.7.-24.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
480
540
595
640
660
FM zľava 32%
326
367
405
435
449
dosp. os. príst.
384
432
476
512
528
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž s 1 dosp.
384
432
476
512
528
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 12-14,99r. príst. s 2 dosp. os.
240
270
298
320
330
dieťa 0-6,99r. lôž. rod.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 25 €/os., obed 147 €/os., detská postieľka do 1,99r. 79 €, pes 20 €/deň –
platba na mieste. UPOZORNENIE: Izba 1/1, detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Detská postieľka je možná len do izby 1/2.
Ceny a informácie o doprave - strana 10.
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• zmenáreň • á la carte reštaurácia • výťah • WiFi internetové pripojenie v rámci
recepcie zdarma • otvorený vyhrievaný
bazén so sladkou vodou (otvorený od 1.5.30.10.) • ležadlá pri bazéne zdarma • krytý
bazén medzi hotelmi Adriatic a Ilirija otvorený po celý rok • parkovanie v stredisku
cca 6 €/deň/auto
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky (vhodná len pre
dieťa) • sprcha/WC • fén • telefón • WiFi
internetové pripojenie zdarma • SAT TV
• minibar • trezor • izby s prístelkou sú
rozlohovo menšie • niektoré izby sú s bal-

kónom (za príplatok) alebo bez balkóna
(francúzsky balkón)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: športové centrum
50 m od hotela - bazén s morskou vodou
• v hoteli Ilirija wellness centrum • tenisové kurty cca 400 m • na pláži požičovňa
lodí, surfov, kajakov, vodných bicyklov,
škola potápania, plážový volejbal, denné
i večerné animácie • rušný spoločenský
život v meste počas celého leta • v blízkosti cyklistická trať okolo prírodného parku
Vransko jezero

hotel

Ugljan

Dalmácia - ostrov Ugljan/Ugljan
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SLUŽBY PLUS
• jeden nealkoholický nápoj
alebo víno k večeri
• ležadlá na pláži zdarma

2 DETI ZDARMA
PRE RODINY
SUPER CENA

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

211 €

www.hotel-ugljan.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v tichšom prostredí mestečka Ugljan
POPIS A PLÁŽ: štvorposchodový hotel priamo pri upravenej betónovej pláži • v blízkosti,
asi 150 m od hotela, sa nachádza malá zátoka
s piesočnatým dnom • na pláži sú k dispozícii aj
sprchy
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • aperitív
bar • zmenáreň • predajňa suvenírov • WiFi
v spoločných priestoroch zdarma • športové

ihrisko • terasa s výhľadom na more • bezplatné
parkovisko
UBYTOVANIE: jednoducho zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (z toho
na 4. lôžku dieťa zdarma len do 6 rokov) s francúzskym oknom, majú sprchu/WC • niektoré
izby majú balkón - za príplatok
STRAVA: polpenzia - rozšírené kontinentálne
raňajky formou bufetu, večere podávané formou bufetu

ŠPORT A ZÁBAVA: kajaky • stolný tenis
• workout ihrisko • v blízkosti tenisový kurt
s večerným osvetlením, trampolíny a nafukovacie hrady pre deti
UPOZORNENIE: klienti cestujúci autobusovou
dopravou do Zadaru (prístav) sa individuálne
prepravujú trajektom na ostrov Ugljan do Preka
• z Preka do hotela Ugljan si môžu objednať hotelový transfer cca 25 HRK/os. v jednom smere
(platba na mieste)

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
13.7.-20.7.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
10.8.-17.8.
20.7.-10.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
330
350
360
380
FM zľava 32%
224
238
245
258
dosp. os. príst.
248
263
270
285
dieťa 2-9,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1. dieťa 2-9,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
*2. dieťa 2-5,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os, od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 57 €/izba. UPOZORNENIE: 2. dieťa 2-5,99r. na príst. ZDARMA - len
v obmedzenom počte izieb. Ceny a informácie o doprave - strana 10.
do Zadaru

22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
8 dní
310
211
233

Pine Beach
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: turistická osada s rozlohou 18 ha
• cca 15 min. peši od centra Pakoštane
POPIS A PLÁŽ: PINE BEACH Adriatic Eco Resort ponúka priamy kontakt s prírodou • prírodná oáza vzdialená od mestského zhonu
a hluku • v turistickom komplexe sa nachádzajú malé slamené bungalovy, rozmiestnené po celom stredisku • na kamenistú pláž
dlhú 700 m nadväzuje zátoka s piesočnatou
plážou a piesočnatým dnom • ležadlá na pláži
zdarma (v obmedz. počte) • maximálna vzdialenosť bungalovov od mora je 200 m
VYBAVENIE: 8 sanitárnych budov –
spoločné sociálne zariadenia - k dispozícii umývadlá, sprchy, WC, samoobslužné
pranie a žehlenie za poplatok, centrálna
recepcia, trezor na recepcii za poplatok,
centrálna reštaurácia, dva café bary,
malý market, zmenáreň a športoviská
• WiFi internetové pripojenie zdarma
v rámci priestoru recepcie, v reštaurácii,
pri plážovom bare a koktejlovom bare
• bezplatné parkovisko
UBYTOVANIE: 2-lôžkové, 3-lôžkové
a 4-lôžkové (s možnosťou prístelky) slamené bungalovy • nemajú sociálne zariadenie
• nie je v nich zavedená elektrina • vybavené sú len lôžkami s posteľnou bielizňou
a malou skrinkou • vzdialenosť k najbliž-
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šiemu sanitárnemu zariadeniu je 5-30 m
STRAVA: plná penzia – raňajky, obed a večera formou bufetu • nápoje počas podávania obedov a večerí • popoludňajší snack
ŠPORT A ZÁBAVA: V CENE: dobrodružný park s horolezeckou stenou • tenisové
kurty • lukostreľba • kajaky • plážový volejbal • stolný tenis • bowling • basketbal
• aerobik • animácie počas celého dňa pre
dospelých a pre deti • ZA POPLATOK: požičiavanie bicyklov • masáže • výlety • škola
plachtenia • tenisová škola • škola windsurfingu
UPOZORNENIE: klienti si musia so sebou
zobrať vlastné uteráky a svetlo – baterku
(nesmie byť plynové, elektrické a ani sviečky)

CENA NA 1 NOC
22.6.-28.6.
29.6.-12.7.
13.7.-23.8.
31.8.-7.9.
24.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
43
51
60
70
75
FM zľava 17%
36
42
50
58
62
dieťa 2-6,99r.
22
26
31
36
38
dieťa 7-11,99r.
31
36
43
49
53
1. dieťa 2-11,99r. v A2+A2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 2-6,99r. v A2+A2
22
26
31
36
38
2. dieťa 7-13,99r. v A2+A2
31
36
43
49
53
dieťa 0-3,99r. lôž. rod.v A2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, plná penzia, delegát na telefón (8.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: 1/2 bgw morská strana 1. rad 7-12 €/os., detská postieľka do 1,99r. 5 €/deň.
UPOZORNENIE: A2+A2 – dva susediace bungalovy musia byť obsadené štyrmi osobami. 1/2 bgw single use, morská strana 1. rad
a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.
1.6.-14.6.

SLUŽBY V CENE
• raňajky, obedy, večere formou bufetu
• popoludňajší snack
• počas obedov a večerí čapované nealkoholické nápoje,
víno a pivo
• tenisové kurty
• športové aktivity
• animácie pre deti a dospelých
DIEŤA ZDARMA

12

NÁVRAT K PRÍRODE
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

15.6.-21.6.

VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

17%
od 36 €
www.pinebeach.hr

hotel a apartmány

Miran
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ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obed, večera - formou bufetu
• k obedu a večeri čapované
nápoje v neobmedzenom
množste (víno, pivo, nealko,
domáca liehovina )
DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
PRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

265 €

www.rivijera.hr

budova hotela a prízemné samostatné domčeky s apartmánmi • nachádza sa v tichom prostredí obklopený borovicami a mediteránskou
zeleňou • ideálny pre pokojnú rodinnú dovolenku • rozprestiera sa priamo pri štrkovej
pláži s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá
na pláži za poplatok
VYBAVENIE: v hoteli recepcia (trezor za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia • aperitív
bar • reštaurácia á la carte s terasou • snack
OFICIÁLNA KATEGÓRIA : ***
bar na pláži • WiFi internetové pripojenie
POLOHA: v tichom jadranskom zálive, cca
v priestoroch recepcie, reštaurácie a v plážo1 km od centra malého letoviska Pirovac • cca vom bare zdarma • otvorený bazén s morskou
5 km od prírodného parku Vransko jezero
vodou • parkovisko za poplatok cca 6 €/deň/
POPIS A PLÁŽ: starší komplex tvorí hlavná auto
izba hotel

HOTEL

UBYTOVANIE: HOTEL – klimatizované, štandardne zariadené 2-lôžkové izby
• sprcha/WC • SAT TV • telefón • balkón • izby
orientované na parkovú stranu sú s možnosťou jednej prístelky vhodnej len pre dieťa do
12 rokov • izby orientované na morskú stranu
(za príplatok) majú možnosť až dvoch prísteliek (poschodová posteľ) • APARTMÁNY –
vybavené starším pôvodným nábytkom a kuchynským kútikom • sprcha/WC • SAT TV
• telefón • balkón alebo loggia • APP/2+2 (32 m2) • pre 3 - 4 os. • spálňa s 2-ma lôžkami
• dve lôžka v obývacej miestnosti (rozťah.
gauč vhodný pre max. 1 dospelú osobu a dieťa
do 11,99r.) • APP/3+2 - (34 m2) • pre 3 - 5 os.

8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA
ALL INCLUSIVE LIGHT
8.6.-15.6. 15.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-20.7.
8.6.-15.6. 15.6.-29.6.
14.9.-21.9. 7.9.-14.9. 24.8.-7.9. 17.8.-24.8. 20.7.-17.8. 14.9.-21.9. 24.8.-14.9. 29.6.-6.7. 6.7.-20.7. 20.7.-24.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
390
420
450
480
495
490
530
560
595
615
FM zľava 32%
265
286
306
326
337
333
360
381
405
418
dosp. os. príst.
332
357
383
408
421
417
451
476
506
523
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
293
315
338
360
372
368
398
420
447
462
1. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A ALL INCL. LIGHT ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
215
231
248
264
273
270
292
308
328
339
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, resp, s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT služby delegáta
(8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12r.-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská
strana 30 €/os., detská postieľka do 1,99r. 59 €. UPOZORNENIE: 1/1 B izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený.
Ceny a informácie o doprave - strana 10.
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apartmány
• spálňa s 3-ma lôžkami • obývacia miestnosť
s dvoma lôžkami (rozťah. gauč vhodný pre
max. 1 dospelú osobu a dieťa do 11,99r.)
STRAVA: HOTEL - POLPENZIA - raňajky
a večere podávané formou bufetu • ALL
INCLUSIVE LIGHT (plná penzia vrátane
nápojov počas podávania obedu a večere)
• APARTMÁNY bez stravy - s možnosťou
varenia • APARTMÁNY S POLPENZIOU raňajky a večere podávané formou bufetu
• možnosť priplatenia ALL INCLUSIVE LIGHT
ŠPORT A ZÁBAVA: 2 tenisové kurty • stolný tenis • volejbalové ihrisko • prenájom
bicyklov, kajakov, kanoe a malých člnov • animačné programy

apartmány

APARTMÁNY BEZ STRAVY
8.6.-15.6. 15.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-6.7.
7.9.-14.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 6.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
APP/2+2
570
650
670
720
760
FM zľava 32% 388 442 456 490 517
APP/3+2
590 680
700
760
800

apartmány

2 DETI ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
PRE RODINY

8 – DŇOVÉ POBYTY

APARTMÁNY S POLPENZIOU
8.6.-15.6.
29.6.-6.7.
7.9.-14.9. 15.6.-22.6. 22.6.-29.6. 24.8.-31.8. 6.7.-24.8. 31.8.-7.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v APP
330
360
390
420
440
370
FM zľava 32%
224
245
265
286
299
252
dosp. os. 4. lôžko
139
139
139
139
139
139
dieťa 3-11,99r. 4. a 5. lôž.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: APP BEZ STRAVY - 7x ubytovanie, služby delegáta (8.6.-14.9.), spotreba vody a energií, posteľné prádlo,
záverečné upratovanie, DPH. APP S POLPENZIOU – 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6.-14.9.), spotreba vody a energií,
posteľné prádlo, záverečné upratovanie, DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa 12-17,99r. 9,45 €/os., pobytová taxa od
18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: detská postieľka do 2,99r. 59 €, pri APP S POLPENZIOU - príplatok za all inclusive light pre dieťa
12-17,99r. 147 €/os., dosp. os. 216 €/os., pes 6 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: APP S POLPENZIOU musia byť obsadené
MIN. 3 PLNE PLATIACIMI OSOBAMI. Pes LEN NA VYŽIADANIE. Ceny a informácie o doprave - strana 10.

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

80 €

www.rivijera.hr

hotelový komplex

Punta
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izba-hotel Punta

DIEŤA ZDARMA 12
PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

244 €

www.hotelivodice.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v píniovom háji cca 5 minút
chôdze od centra mesta VODICE
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex tvorí hotel
PUNTA a depandans - villa ARAUSA • skalnato-kamenistá pláž s upravenými plochami na
slnenie je vzdialená cca 100 m • asi 200 m ďalej sa nachádzajú menšie štrkové plážičky
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok

VYBAVENIE: v hoteli recepcia • reštaurácia • aperitív bar • kaviareň • konferenčná
sála • WiFi internetové pripojenie v celom
komplexe zdarma • WELLNESS CENTRUM
s bazénom so sladkou vodou a s hydromasážou • fitness (vstup zdarma) • jacuzzi
(za poplatok) • otvorený bazén s morskou
vodou • ležadlá pri bazéne za poplatok 4 €/
deň • bar s terasou • parkovisko za poplatok 5 €/deň/auto
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UBYTOVANIE: HOTEL PUNTA – klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • sprcha/WC • fén • SAT TV
• telefón • trezor • minibar • balkón • izby
orientované na morskú stranu za príplatok •
VILLA ARAUSA (depandans) - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej resp.
dvoch prísteliek (poschodová posteľ) • sprcha/
WC • fén • SAT TV • telefón • trezor • minibar
• balkón • izby orientované na morskú stranu
(za príplatok) sú s možnosťou jednej prístelky
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu

ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • ihrisko na loptové hry • vodné športy na pláži
• v sezóne animačné programy pre deti aj
dospelých (15.6.-15.9.) • večerné prechádzky
• posedenia v baroch a v reštauráciách • kultúrne a zábavné programy v romantickom
a najmä v noci pulzujúcom stredisku zábavy
a veselosti – mestečku Vodice
UPOZORNENIE: pre klientov cestujúcich
autobusovou dopravou: z dôvodu obmedzenia nie je možný prístup autobusu až
k recepcii, prevoz od/k autobusu je zabezpečený hotelovým mikrobusom

izba-villa Arausa

8 – DŇOVÉ POBYTY
HOTEL PUNTA
VILLA ARAUSA
8.6.-15.6.
15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
8.6.-15.6.
15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8. 13.7.-17.8. 14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8. 13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
410
465
530
580
610
635
375
430
490
540
570
595
FM zľava 35%
267
302
345
377
397
413
244
280
319
351
371
387
dosp. os. príst.
349
396
451
493
519
540
319
366
417
459
485
506
1.dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1.dieťa 2-11,99r. príst. v izbe 1/2+2
282
323
368
405
428
447
2.dieťa 2-6,99r. lôž.rodiča
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2.dieťa 7-11,99r. lôž.rodiča
226
256
292
319
336
350
188
215
245
270
285
298
2.dieťa 2-11,99r. príst. v izbe 1/2+2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6. - 14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os.
PRÍPLATKY: morská strana 30 €/os., obed 79 €/os., detská postieľka do 1,99r. 49 € (do 6.7. a od 24.8. ZDARMA). UPOZORNENIE: 1/1 B LEN NA VYŽIADANIE! Pes
nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.

hotelový komplex

Ville Arausana & Antonina

Dalmácia - Vodice

CHORVÁTSKO

68

NOVINKA
DIEŤA ZDARMA

7

PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

51 €

www.arausana-antonina.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v píniovom háji cca 5 minút
chôdze od centra mesta VODICE
POPIS A PLÁŽ: zrekonštruovaný kom-

plex tvoria dve budovy - villa ARAUSANA
a villa ANTONINA • skalnato-kamenistá
pláž s upravenými plochami na slnenie
je vzdialená cca 50 m • asi 150 m ďalej sa

CENA NA 1 NOC
15.6.-12.7.
13.7.-23.8.
24.8.-13.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
3
3
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
64
79
97
FM zľava 20%
51
63
78
dieťa 2-13,99r. zákl. lôž. v 1/2
45
56
69
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1
67
82
98
dosp. os. príst.
54
66
79
dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os.
34
42
50
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1 x ubytovanie s raňajkami, pobytová taxa, služby delegáta
(8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os.,
od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: výhľad na more 7€/os., detská postieľka ZDARMA.
UPOZORNENIE: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE, pes nie je povolený. Cena
a informácie o doprave – strana 10.
4.5.-14.6.
14.9.-12.10.

nachádzajú menšie štrkové plážičky s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • plážový bar • kaviareň • WiFi internetové pripojenie v celom komplexe zdarma • otvorený
bazén so sladkou vodou • ležadlá pri bazéne
zdarma • plážový bar • bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby • sprcha/WC • fén
• SAT TV • telefón • trezor • minibar • balkón s bočným alebo priamym pohľadom na
more (za príplatok) • izby s bočným pohľadom na more majú možnosť prístelky
STRAVA: raňajky podávané formou bufetu, možnosť priplatenia stravovania v á la
carte reštaurácii
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži • večerné prechádzky • 4x/týždeň živá
hudba na terase plážového baru • posedenia v baroch a v reštauráciách • kultúrne
a zábavné programy v romantickom a najmä
v noci pulzujúcom stredisku zábavy a veselosti – mestečku Vodice
UPOZORNENIE: pre klientov cestujúcich
autobusovou dopravou: z dôvodu obmedzenia nie je možný prístup autobusu až
k recepcii, prevoz od/k autobusu je zabezpečený hotelovým mikrobusom

Solaris Niko

69

Dalmácia - Šibenik – Solaris

CHORVÁTSKO

hotel

AMADRIA PARK

je ideálnym miestom pre rodinnú dovolenku, na tréningové sústredenia športovcov aj na organizovanie obchodných konferencií. Ponúka
množstvo barov a reštaurácií Dalmatinsko selo, Trattoria, Laguna, Mediterraneo
Steak House, Lanterna, Sibinium, En Vogue – s večerným zabavným programom,
bazénové komplexy, AQUAPARK s vodnými atrakciami (vstup za poplatok), moderne
vybavené WELLNESS CENTRUM – vyhrievané kryté bazény s morskou aj sladkou
vodou, s vírivkou a vodopádmi (vstup za poplatok), masáže a ďalšie procedúry (za
poplatok). Pre deti - zmrzlina s cukrárňou „Sweet Dreams“, Solarko a priatelia - animácie, jazda vláčikom Solarko Express, mini Klub a Mini Disco. Atrakciou na pláži je
i loď Galija, s ktorou sa organizujú výlety na ostrovčeky Zlarin a Prvič.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v turistickom komplexe Amadria
Park • asi 6 km od starobylého mesta Šibenik
POPIS A PLÁŽ: moderný, klimatizovaný
hotel je jedným z 5-tich hotelov obľúbeného
komplexu • cca 50 m od 4 km dlhej, zväčša
štrkovej a z časti betónovej pláže • pred susedným hotelom Jure upravená piesočnatá pláž
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • aperitív bar
• reštaurácia • predajňa suvenírov a novín
• v priestoroch recepcie WiFi internetové
pripojenie (za poplatok) • otvorený bazén
s morskou vodou, barom a terasou na slnenie • ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedzenom počte) • WELLNESS centrum pri hoteli
Ivan (vstup za poplatok 15 €/os./deň v období do 29.6. a od 1.9., 20 €/os./deň v období od
30.6.-31.8.) • vedľa hotela Andrija AQUAPARK
s rôznymi vodnými atrakciami (vstup za poplatok) • parkovisko za poplatok 5 €/deň/auto
(v období do 30.6. a od 1.9.) a 8 €/deň/auto
(v období od 1.7.-31.8.)
UBYTOVANIE: klimatizové izby viacerých
typov • sprcha/WC • fén • SAT TV • telefón
• minibar • balkón • 2-lôžkové izby s francúz-

skym lôžkom s rozmermi 140x190 cm (typ AB)
• 2- lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
(rozťah. kreslo vhodné pre dieťa do 11,99r.) alebo dvoch prísteliek (rozťah. gauč pre 2 deti do
11,99r.) • rodinné izby - dve 2-lôžkové izby sú
prepojené dverami (FAM typ C2CGB)
STRAVA: raňajky • možnosť príplatku za ve-

čere • raňajky a večere formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v komplexe – tenisové
kurty • bežecké trasy • dobrodružný minigolf
• stolný tenis • ihrisko na loptové hry • plážový volejbal • boccia • vodné bicykle • vodné
lyže • paragliding • potápačské centrum • celodenná animácia pre deti i dospelých
CENA NA 1 NOC

13.4.-11.5.
22.9.-1.10.

9.6.-29.6.
30.6.-20.7.
21.7.-17.8.
1.9.-7.9.
18.8.-31.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
4
5
5
dosp. os. zákl. lôž. 1/2 AB
43
49
57
78
86
FM zľava 20%
34
39
46
62
69
dosp. os. zákl. lôž. 1/2 B
47
54
64
86
96
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+1 B
54
61
72
98
110
dieťa 3-11,99r. príst. 1/2+1 B
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+2 B
63
69
82
112
123
1. a 2. dieťa 3-11,99r. príst. 1/2+2 B
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. FAM/2+2
81
90
107
145
161
1. a 2. dieťa 3-11,99r. príst. FAM/2+2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os.
PRÍPLATKY: večera dosp. os. 14-21 €/os., večera dieťa 3-11,99r. 7-11 €/os, detská
postieľka do 2,99r. 6 €/ deň. UPOZORNENIE: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE!
Detská postieľka je možná len do izby 1/2. Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave - strana 10.

2 DETI ZDARMA

12

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

12.5.-8.6.
8.9.-21.9.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

34 €

www.solaris.hr

hotel

Amadria Park Ivan

Dalmácia - Šibenik – Solaris

CHORVÁTSKO

70

2 DETI ZDARMA

18

PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

štrkovej a pieskovej pláže • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia
• aperitív bar • predajňa suvenírov a novín
• v priestoroch recepcie WiFi internetové
pripojenie (za poplatok) • otvorený bazén s morskou vodou, barom a terasou na
slnenie • ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedzenom počte) • vstup do relaxačného
centra s krytým bazénom - WELLNESS centrum zdarma • vedľa hotela Andrija - aquapark s rôznymi šmykľavkami za poplatok
• parkovisko za poplatok 5 €/deň/auto (v
období do 30.6. a od 1.9.) a 8 €/deň/auto (v
období od 1.7.-31.8.)
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v komplexe Amadria Park • asi UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby • sprcha/WC • fén • SAT TV • telefón
6 km od mesta Šibenik
POPIS A PLÁŽ: klimatizovaný hotel sa • trezor • minibar • WiFi internetové prinachádza cca 50 m od 4 km dlhej, zväčša pojenie (za poplatok) • IZBY typu A majú

CENA NA 1 NOC
9.6.-29.6.
30.6.-20.7.
21.7.-17.8.
1.9.-7.9.
18.8.-31.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
2
2
dosp. os. zákl. lôž. 1/2 A
54
58
72
97
108
FM zľava 20%
43
46
58
78
86
dosp. os. zákl. lôž. 1/2 PS
60
68
81
110
121
dosp. os. zákl. lôž. 1/2 FB
64
71
85
114
126
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+2 (D2CG)
94
105
125
170
188
1. a 2. dieťa 3-17,99r. 3. a 4. lôž. 1/2+2 (D2CG)
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+2 (C2CG)
119
133
158
216
238
1. a 2. dieťa 3-11,99r. 3. a 4. lôž. 1/2+2 (C2CG)
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: večera dosp. os. 21-35 €/os., večera dieťa 3-11,99r. 11-18 €/os., detská postieľka do
2,99r. 6 €/ deň. UPOZORNENIE: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.
13.4.-11.5.
22.9.-1.10.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

43 €

www.solaris.hr

pohľad do átria, typu PS do záhrady, typu
FB majú francúzsky balkón • IZBY 1/2+2
(D2CG) - dve 2-lôžkové izby vedľa seba
(nie sú spojené dverami) • sprcha/WC • fén
• SAT TV • telefón • trezor • minibar • francúzsky balkón • IZBY 1/2+2 (C2CG) - dve
2-lôžkové izby spojené dverami • sprcha/
WC • fén • SAT TV • telefón • trezor • minibar • francúzsky balkón
STRAVA: raňajky • možnosť príplatku za
večere • raňajky a večere formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v komplexe – tenisové
kurty • minigolf • stolný tenis • ihrisko na
loptové hry • plážový volejbal • tobogan
• vodné bicykle a lyže • celodenná animácia pre deti i dospelých • Solaris ponúka
množstvo barov a reštaurácií Dalmatinsko
selo, Trattoria, Laguna, En Vogue – s večerným zábavným programom

12.5.-8.6.
8.9.-21.9.

Amadria Park Andrija

71

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v turistickom komplexe Amadria Park • asi 6 km od starobylého mesta
Šibenik
POPIS A PLÁŽ: moderný, klimatizovaný
hotel hlavne pre deti • cca 50 m od 4 km dlhej, zväčša štrkovej pláže • pri hoteli Jure je
nová piesková pláž • ležadlá a slnečníky na
pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • aperitív
bar • predajňa suvenírov a novín • v priestoroch recepcie WiFi internetové pripojenie (za
poplatok) • otvorený bazén s morskou vodou,

barom a terasou na slnenie • ležadlá pri bazéne
zdarma (v obmedzenom počte) • pred hotelom
sa nachádza aquapark s rôznymi šmykľavkami za poplatok • vstup do relaxačného centra
s krytým bazénom - WELLNESS centrum pri
hoteli Ivan (vstup za poplatok 15 €/os./deň
v období do 29.6. a od 1.9., 20 €/os./deň v období od 30.6.-31.8.) • parkovisko za poplatok 5 €/
deň/auto (v období do 30.6. a od 1.9.) a 8 €/deň/
auto (v období od 1.7.-31.8.)
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby, niektoré s možnosťou prístelky (rozťah.
kreslo - vhodné pre dieťa do 11,99r.) • sprcha/

WC • fén • SAT TV • telefón • trezor • minibar
• 2 – lôžkové izby s dvoma prístelkami (poschodová posteľ vhodná pre 2 deti do 11,99r.),
izby sú menej priestranné a majú francúzsky
balkón, príp. balkón
STRAVA: raňajky • možnosť príplatku za
večere • raňajky a večere formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v komplexe – tenisové
kurty • bežecké trasy vhodné k joggingu • dobrodružný minigolf • stolný tenis
• ihrisko na loptové hry • plážový volejbal
• potápačské centrum • celodenná animácia pre deti

CENA NA 1 NOC
9.6.-29.6.
30.6.-20.7.
21.7.-17.8.
1.9.-7.9.
18.8.-31.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
4
5
5
dosp. os. zákl. lôž. 1/2
52
58
75
92
100
FM zľava 20%
42
46
60
74
80
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. 1/2
32
36
46
56
61
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+1
57
65
83
101
111
dieťa 3-11,99r. príst. 1/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+2 B
75
86
112
134
147
1. a 2. dieťa 3-11,99r. príst. 1/2+2 B
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. 1/2+2 FB
67
79
100
121
132
1. a 2. dieťa 3-11,99r. príst. 1/2+2 FB
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: večera dosp. os. 14-28 €, dieťa 3-11.99r. 7-14 €, detská postieľka do 2,99r.
ZDARMA. UPOZORNENIE: 1/2 SINGLE USE izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave - strana 10.
13.4.-11.5.
22.9.-1.10.

Dalmácia - Šibenik – Solaris

CHORVÁTSKO

hotel

PRE DETI
2 DETI ZDARMA

12

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

12.5.-8.6.
8.9.-21.9.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

42 €

www.solaris.hr

hotel

Adriatiq Zora

Dalmácia - Primošten

CHORVÁTSKO

72

DIEŤA ZDARMA

7

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

• pozostáva z viacerých traktov, prepojených sklenenou chodbou • z oboch strán
ich obklopuje more • okolo celého polostrova sa tiahnu štrkové pláže jemne sa zvažujúce do mora • ležadlá na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia (trezor za poplatok)
• reštaurácia • terasa s výhľadom na more
a historické mestečko Primošten • aperitív
bar • piano bar • bar na pláži • parkovisko
za poplatok 5 €/deň/auto • vo WELLNESS
CENTRE je vnútorný bazén s otvárateľnou
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
kupolou s morskou vodou - ležadlá zdarma (v
POLOHA: v píniovom lese na polostrove Radu- obmedzenom počte) • fínska sauna • fitness
ča • asi 10 min. od starého mestečka Primošten zdarma • masáže za poplatok • WiFi internePOPIS A PLÁŽ: rozsiahla hotelová budova tové pripojenie v priestoroch recepcie, reštau-

CENA NA 1 NOC
25.5.-7.6.
8.6.-28.6.
29.6.-30.8.
14.9.-27.9.
31.8.-13.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
4
4
4
4
4
dosp. os. zákl. lôž.
46
53
64
82
97
FM zľava 17%
38
44
53
68
81
dieťa 0-11,99 r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
33
38
45
58
69
dosp. os. príst.
42
48
58
74
88
dieťa 0-6,99 r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-11,99 r. príst. s 2 dosp. os.
14
14
14
14
14
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, delegát na telefón (8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: obed 14 €/os./deň, detská postieľka do 2,99r. 7 €/deň, chladnička 5 €/deň
- platba na mieste. UPOZORNENIE: 1/1 B izba, chladnička a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Detská postieľka je možná len
do izby 1/2 B. Pes nie je povolený. Na izbe môže byť len jedno dieťa zdarma! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
13.4.- 3.5.
28.9.-29.10.

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

od

38 €

www.hotelzora-adriatiq.com

rácie, v aperitív bare a piano bare zdarma
UBYTOVANIE: COMFORT - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky
• SAT TV • kúpeľňa s WC • fén • balkón
• WiFi internetové pripojenie zdarma
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný tenis • minigolf • volejbal • vodné športy
• v období 08.06.–14.09. – športová animácia
pre deti aj dospelých – vodný aerobik, detský
mini club, večerné zábavné programy pre
dospelých • hudobné programy v mestečku
• v blízkosti veľká laserová diskotéka

4.5.-24.5.

apartmány

Aga – Neven

73

Dalmácia Omiš - Nemira

CHORVÁTSKO

Aga Neven

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 3,5 km od Omišu • v tichom
letovisku Nemira
POPIS A PLÁŽ: vila je situovaná v bezprostrednej blízkosti štrkovo-kamienkovej
pláže lemovanej borovicami s upravenými
plochami na slnenie
VYBAVENIE: apartmány sa nachádzajú
na najvyššom poschodí v podkroví vily
• kuchynský kútik v obývacej miestnosti
• sprcha/WC • SAT TV • balkón alebo tera-

sa • klimatizácia v apartmánoch je časovo
obmedzená na 7 hodín denne, každá hodina naviac je za príplatok 0,50 €/hodina
• á la carte reštaurácia s malými terasami
priamo nad plážou • WiFi internetové pripojenie v apartmánoch zdarma
UBYTOVANIE: APP/2 – typ štúdio • pre
2 osoby • obývacia miestnosť s dvoma
lôžkami • APP/2+2 – pre 4 osoby • spálňa s dvoma lôžkami • obývacia miestnosť
s dvoma lôžkami (gauč)

STRAVA: bez stravy, s možnosťou varenia,
resp. stravovania sa v reštaurácii Aga • za
príplatok na mieste – raňajky formou bufetu a večera výber z 3 menu
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na
pláži pod vilou alebo na blízkej štrkovo- piesočnatej pláži v zátoke Mala Luka
• ihrisko na futbal a basketbal • príjemnou prechádzkou popri mori cca 2 km do
čarovného Omišu

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
15.6.-22.6.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
6.7.-17.8.
31.8.-7.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
APP/2
330
390
420
470
290
APP/2+2
530
620
715
790
490
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, delegát na telefón
(15.6. - 7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €, od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: dieťa do 2,99r. bez
lôžka ZDARMA LEN V APP/2+2. PLATBY NA MIESTE: raňajky od 12r. 4 €/os., večera od 12r. 9 €/os., polpenzia od 12r. 13 €/os., raňajky
dieťa 3-11,99r. 2 €/os., večera dieťa 3-11,99r. 4,50 €/os., polpenzia dieťa 3-11,99r. 6,50 €/os. UPOZORNENIE: dieťa do 2,99r. bez lôžka
ZDARMA LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený! Ceny a informácie o doprave - strana 10.

PRE RODINY
SUPER CENA
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

83 €

www.globtour.sk

apartmány

Borje a Borje 1

Dalmácia - Omiš - Nemira

CHORVÁTSKO

74

Borje

PRE RODINY
SUPER CENA
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

67 €

www.globtour.sk

núkajú prekrásny a nezabudnuteľný výhľad
na more a ostrov Brač • priamo pod vilami sa
rozprestierajú štrkové plážičky s upravenými
plochami na slnenie • pre rodiny s malými
deťmi je vhodná štrkovo-piesočnatá pláž
v zátoke Mala Luka vzdialená cca 250 m
VYBAVENIE: apartmány sú účelne zariadené • kuchynský kútik v obývacej miestnosti •
sprcha/WC • SAT TV • balkón alebo terasa •
klimatizácia v apartmánoch je časovo obmedzená na 7 hodín denne, každá hodina naviac
je za príplatok 1 €/hodina • pri vile BORJE - kamenný gril a terasa • WiFi internetové pripojenie na prízemí vily v okruhu 30 m zdarma
UBYTOVANIE: BORJE (hlavná budova)
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
APP/2(+LT) – typ štúdio • pre 2–3 osoby •
POLOHA: asi 3,5 km od Omišu • na samom obývacia miestnosť s dvoma lôžkami • do
okraji tichého letoviska Nemira
dvoch apartmánov je možné umiestniť prístelPOPIS A PLÁŽ: vily BORJE a BORJE 1 sú ku (rozkladacie lôžko) len pre deti do 11,99r. za
postavené vo svahu na tichom mieste • po- príplatok • APP/3 – typ štúdio • pre 3 osoby •

Borje 1

obývacia miestnosť s dvoma lôžkami a gaučom
• APP/2+2 – pre 4 osoby • spálňa s dvoma
lôžkami • obývacia miestnosť s dvoma lôžkami (gauč) • APP/3+2(+1) – pre 5–6 osôb •
spálňa s troma lôžkami • obývacia miestnosť
s dvoma lôžkami (gauč) a možnosť prístelky
(za príplatok) • BORJE 1 (vedľajšia budova)
APP/2+2(+1) – pre 4-5 osôb • spálňa s dvoma
lôžkami • obývacia miestnosť s dvoma lôžkami (gauč) a možnosť prístelky (za príplatok) •
APP/4(+1) – pre 4-5 osôb • dve 2-lôžkové spálne • možnosť prístelky (za príplatok)
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia,
resp. stravovania sa v reštaurácii penziónu
Star • za príplatok na mieste – raňajky formou
bufetu a večera výber z 3 menu, šalát a dezert
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži
Mala Luka • ihrisko na basketbal a futbal •
cca 2 km do čarovného Omišu príjemnou prechádzkou popri mori

8 – DŇOVÉ POBYTY
8.6.-15.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
31.8.-7.9.
15.6.-22.6.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
6.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
APP/2
260
300
340
389
429
APP/3
335
380
440
519
595
APP/2+2
440
480
560
660
740
APP/3+2(+1)
490
530
600
700
785
APP/2+2(+1) BORJE 1
440
480
560
660
740
APP/4(+1) BORJE 1
470
510
590
690
770
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, delegát na telefón
(15.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: prístelka Borje
- 54 €, prístelka Borje 1 - 44 € , detská postieľka do 2,99r. Borje - 40 €, Borje 1 - 30 €, dieťa do 2,99r. bez lôžka ZDARMA. PLATBY
NA MIESTE: raňajky 5,50 €/os., večera 9,50 €/os., polpenzia 14 €/os. UPOZORNENIE: (+LT) v APP/2 je možná prístelka LEN pre
dieťa do 11,99r. za uvedený príplatok. Dieťa do 2,99r. bez lôžka a detská postieľka - LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny
a informácie o doprave - strana 10.

Bluesun Marina

75

Dalmácia - Brela

CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v tichom prostredí mestečka Brela
POPIS A PLÁŽ: hotel je postavený v miernom svahu na okraji mestečka pri štrkovej
pláži • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • aperitív bar s posedením na terase • fitness • sauna • masáže
• biliard • mini klub • ambulancia • vlastné
bezplatné parkovisko • hostia hotela Marina môžu využívať otvorený bazén hotela

Maestral so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedz. počte)
• v prípade nepriaznivého počasia môžu využívať vnútorný vyhrievaný bazén a Wellness
centrum hotela Soline (za poplatok) • internetový kútik za poplatok a WiFi internetové
pripojenie zdarma
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC • fén
• telefón • trezor • SAT TV • minibar • balkón

na parkovú resp. morskú stranu (za príplatok)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v bezprostrednej blízkosti dva tenisové kurty • stolný tenis • minigolf • vodné športy na pláži • animačné
programy pre deti • v hoteli Maestral hrá na
terase živá hudba • príjemné večerné prechádzky popri mori a v Brele

CENA NA 1 NOC
25.5.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
14.9.-20.9.
31.8.-13.9.
17.8.-30.8.
20.7.-16.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 B
47
60
93
111
116
123
FM zľava 20%
38
48
74
89
93
98
dieťa 3-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 B
38
48
75
89
94
99
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 B
54
71
111
132
138
147
dosp. os. príst. v 1/2+1 B
44
57
89
106
111
118
dieťa 3-13,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1 B
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: detská postieľka
do 2,99r. 10 €/deň – platba na mieste (do 25.5. ZDARMA), morská strana v izbe 1/2 B 3-9 €/os., morská strana v izbe 1/2+1 B 5-12 €/os.
UPOZORNENIE: 1/1 B izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
20.4.-10.5.
5.10.-25.10.

DIEŤA ZDARMA

14

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

11.5.-24.5.
21.9.-4.10.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

38 €

www.bluesunhotels.com

hotel

Bluesun Soline

Dalmácia - Brela

CHORVÁTSKO

76

12

DIEŤA ZDARMA

PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

54 €

www.bluesunhotels.com

Dalmácia - Brela

DIEŤA ZDARMA

14

PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

zľava až do

20%

od

11.5.-24.5.
28.9.-4.10.

POPIS A PLÁŽ: kompletne zrenovovaný
hotelový komplex dvoch budov je postavený v miernom svahu • priamo pri štrkovej
pláži, na ktorú sa schádza po schodoch •
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: centrálna recepcia • reštauráOFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v tichom prostredí • asi 500 cia • kaviareň • aperitív bar • grill bar na pláži •
m od centra mestečka Brela • asi 500 m od taverna • sauna • solárium • masáže • vlastné
centra Bašky Vody
nestrážené parkovisko • otvorený bazén so

52 €

www.bluesunhotels.com

sladkou vodou s terasou na slnenie • ležadlá
a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedz.
počte) • internetový kútik za poplatok a WiFi
internetové pripojenie v celom hoteli zdarma
UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby • sprcha/WC • fén
• telefón • trezor • SAT TV • minibar • balkón orientovaný na morskú stranu • izby
typu Comfort sa nachádzajú v depandanse
• izby typu Superior majú možnosť prístelky, morská strana za príplatok
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný
tenis • fitness • biliard • vodné športy na pláži
• v hoteli hrá na terase živá hudba • celodenné
animácie pre deti a pre dospelých • príjemné
večerné prechádzky popri mori a v Brele

CENA NA 1 NOC
25.5.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
21.9.-27.9.
7.9.-20.9.
17.8.-6.9.
20.7.-16.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 COMFORT
65
92
140
169
180
185
FM zľava 20%
52
74
112
135
144
148
dieťa 3-13,99r. zákl. lôž. v 1/2 COMFORT
53
74
112
135
144
149
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 BM
68
98
148
176
188
194
dieťa 3-13,99r. zákl. lôž. v 1/2 BM
55
79
119
141
151
155
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 SUPERIOR
82
112
169
202
217
225
dosp. os. príst. v 1/2+1 SUPERIOR
66
90
135
162
174
181
dieťa 3-13,99r. príst. v 1/2+1 SUPERIOR
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: morská strana
v izbe SUPERIOR 2-13 €/os., detská postieľka do 2,99r. 10 €/deň – platba na mieste (do 25.5. ZDARMA). UPOZORNENIE: Izba 1/1 BMS
LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
20.4.-10.5.
5.10.-25.10.

FIRST MINUTE

• fén • trezor • telefón • SAT TV • minibar
• balkón • izby orientované na morskú
stranu za príplatok
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v bezprostrednej blízkosti tenisové kurty • stolný tenis • minigolf (pred hotelom Maestral – cca 100 m)
• vodné športy na pláži • terasa so živou
hudbou v hoteli, resp. príjemné večerné
prechádzky popri mori a v Brele

CENA NA 1 NOC
25.5.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
21.9.-27.9.
7.9.-20.9.
17.8.-6.9.
20.7.-16.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
67
92
140
167
184
202
FM zľava 20%
54
74
112
134
147
162
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž.
54
74
112
134
148
162
dosp. os. príst.
54
74
112
134
148
162
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: morská
strana 6-9 €/os., detská postieľka do 2,99r. 10 €/deň - platba na mieste (do 25.5. ZDARMA). UPOZORNENIE: 1/1 BMS izba LEN NA
VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
13.4.-10.5.
5.10.-25.10.

Sentido Bluesun Berulia

CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v tichej časti Brela - Soline
POPIS A PLÁŽ: rozsiahla moderná klimatizovaná budova sa nachádza priamo
pri upravenej štrkovej pláži s pozvoľným
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky za
poplatok

VYBAVENIE: reštaurácia • kaviareň
• aperitív bar • snack bar • TV sála • slnečná terasa • otvorený a vnútorný bazén
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky pri
bazéne zdarma (v obmedz. počte) • sauna
• Wellness centrum • fitness • biliard • ambulancia • predajňa suvenírov • vlastné
bezplatné parkovisko • internetový kútik
za poplatok a WiFi internetové pripojenie
v celom hoteli zdarma
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC

11.5.-24.5.
28.9.-4.10.

Horizont

77

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: cca 200 m od centra letoviska
Baška Voda
POPIS A PLÁŽ: hotel s výhľadom na Bašku
Vodu • situovaný priamo pri širokej štrkovej
pláži • ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • aperitív bar
• kaviareň • plážová á la carte reštaurácia
s tanečnou terasou • konferenčná sála
• snack bar • gril na pláži • pizzeria • „SPA
WELLNESS CENTRUM“ - krytý bazén s vírivkou a hydromasážny bazén so sladkou vodou • deväť sáun • fitness centrum • salón
krásy • otvorený bazén so sladkou vodou
s vírivkou a terasou na slnenie (otvorený od
1.5.-1.10.) • vlastné parkovisko za poplatok
cca 5 €/deň/auto • WiFi internetové pripoje-

Dalmácia - Baška Voda

CHORVÁTSKO

hotel

nie v celom hoteli zdarma • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedz. počte)
UBYTOVANIE: izby STANDARD (20 m2) klimatizované 2-ložkové izby bez možnosti
prístelky • izby orientované na morskú stranu
za príplatok • izby SUPERIOR (24 m2) – klimatizované 2- ložkové izby s možnosťou jednej
prístelky (rozkladacie kreslo 80x200) • vaňa
alebo sprcha/WC • fén • telefón • minibar •
trezor • SAT TV • balkón • izby orientované na
morskú stranu za príplatok (na vyžiadanie)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisový kurt • biliard
• vodné športy na pláži • bary, taverny, diskotéky v mestečku Baška Voda a príjemné
večerné prechádzky popri mori

13.4.-19.4.
12.10.-25.10.

20.4.-17.5.
28.9.-11.10.

CENA NA 1 NOC
18.5.-31.5.
1.6.-21.6.
14.9.-27.9.
31.8.-13.9.

22.6.-5.7.
24.8.-30.8.
So
7
87
70
62
70
90
64
73
73

6.7.-23.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
minimálny počet nocí
3
3
3
5
7
dosp. os. zákl. lôž. STANDARD
50
54
64
75
101
FM zľava 20%
40
43
51
60
81
dieťa 2-7,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. STANDARD
26
28
39
53
71
dieťa 8-12,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. STANDARD
31
33
45
60
81
dosp. os. zákl. lôž. SUPERIOR
53
57
67
78
104
dieťa 2-7,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. SUPERIOR
27
29
41
55
73
dieťa 8-12,99r. zákl. lôž s 1 dosp. os. SUPERIOR
33
35
47
63
84
dosp. os. príst. SUPERIOR
43
46
54
63
84
dieťa 2-7,99r. príst. s 2 dosp. os. SUPERIOR
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 8-12,99r. príst. s 2 dosp. os. SUPERIOR
17
18
28
40
46
53
dieťa do 1,99r. bez lôžka so stravou
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH DO 31.5. A OD 28.9.2019. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta
(8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: morská strana
v izbe STANDARD 3-5 €/os., morská strana v izbe SUPERIOR 3-6 €/os., detská postieľka ZDARMA. UPOZORNENIE: 1/1 izba
STANDARD a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

DIEŤA ZDARMA

8

PRE NÁROČNÝCH
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

40 €

www.hoteli-baskavoda.hr

penzión

Villa Mediteraneo

Dalmácia - Baška Voda

CHORVÁTSKO

78

DIEŤA ZDARMA

12

SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

197 €

www.globtour.sk

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 300 m od rušného centra letoviska Baška Voda
POPIS A PLÁŽ: trojposchodová privátna
vila (na prvom poschodí býva majiteľ) sa
nachádza v kopci, v bočnej uličke, medzi rodinnými vilami v kľudnejšej časti letoviska
• hlavná promenáda a štrkovo - kamienková pláž sú vzdialené cca 300 m od vily

• ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok
VYBAVENIE: klimatizovaná reštaurácia
• WiFi internetové pripojenie v celom objekte
zdarma • parkovanie v blízkosti vily (zdarma)
UBYTOVANIE: štandardne zariadené
klimatizované 2-lôžkové izby • niektoré
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek
(rozť. gauč) • sprcha/WC • SAT TV • chladnička • balkón • izby na prízemí sa nachá-

dzajú v úrovni príjazdovej cesty (brdo)
• časť izieb na 2. a 3. poschodí je orientovaná na morskú stranu (za príplatok)
STRAVA: polpenzia - raňajky sú formou
bufetu, večere servírované formou obsluhy, výber z 3 menu, šalát a dezert
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži
• bary, taverny, diskotéky v stredisku Baška Voda

8 – DŇOVÉ POBYTY
6.7.-13.7.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
320
360
395
FM zľava 32%
218
245
269
dosp. os. príst.
240
270
297
dieťa 3-11,99r. príst.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
160
176
198
218
dieťa 12-17,99r. príst.
160
176
198
218
dieťa 3-6,99r. lôžko rodiča
93
93
93
93
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (22.6. - 7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana 10 €/os., pes 10 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: Pes
LEN NA VYŽIADANIE. Ceny a informácie o doprave - strana 10.
22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
8 dní
290
197
218

Knezovič

79

Dalmácia - Baška Voda

CHORVÁTSKO

penzión

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: priamo v centre letoviska Baška Voda
POPIS A PLÁŽ: príjemný, rodinný dvojposchodový penzión sa nachádza v jednej z bočných uličiek • vzdialený cca 200 m od pobrežnej promenády a štrkovo-kamienkovej pláže
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: na prízemí vstupná miestnosť s recepciou a aperitív barom • klimatizovaná 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
• sprcha/WC • SAT-TV • nie sú identické, čo sa
týka situovania vo vile, rozlohy a sú rôznych
typov • 2-lôžkové izby s možnosťou jednej
alebo dvoch prísteliek • väčšie rodinné izby,

ktoré pozostávajú z dvoch miestností (za
príplatok) • časť izieb má balkón (za príplatok)
• klimatizácia v izbách za príplatok na mieste
STRAVA: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere servírované formou obsluhy,
výber z 3 menu, šalát a dezert
ŠPORT A ZÁBAVA: ihrisko na basketbal, volejbal, hádzaná, nohejbal, stolný tenis, boccia
a vodné športy na pláži • diskotéka a hudobné
bary na pláži v mestečku Baška Voda

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
15.6.-22.6.
31.8.-14.9.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
270
290
330
360
390
FM zľava 32%
184
197
224
245
265
dosp. os. príst.
203
218
248
270
293
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž.
230
247
281
306
332
dieťa 3-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
138
149
160
182
198
215
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 10 €/izba, rodinná izba 1/3+1 FAM 20 €/os., detská postieľka ZDARMA,
klimatizácia 5 €/deň/izba - platba na mieste. UPOZORNENIE: V rodinných izbách 1/2+2 a 1/3+1 FAM môže byť LEN JEDNO DIEŤA
ZDARMA a musia byť obsadené min. 3 plne platiacimi osobami, ktoré platia cenu ako na základnom lôžku podľa veku. Pes nie je
povolený! Ceny a informácie o doprave - strana 10.
1.6.-15.6.
14.9.-21.9.
8 dní
250
170
188
213

DIEŤA ZDARMA

7

PRE RODINY
SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

170 €

www.pansion-knezovic.com

turistický komplex

Urania

Dalmácia - Baška Voda

CHORVÁTSKO

80

bungalovy Urania

ALL INCLUSIVE LIGHT
• privítací drink
• 07:00 – 10:00 raňajky formou bufetu
• 13:00 – 15:00 obedy formou
bufetu
• 19:00 – 21:00 večere formou
bufetu
• počas obedu a večere neobmedzená konzumácia
čapovaných nápojov – biele/
červené víno, pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj

bungalovy Urania
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: bungalovy **/
apartmány ***
POLOHA: v južnej časti rušného letoviska
Baška Voda • asi 500 m od centra
POPIS A PLÁŽ: starší turistický komplex tvoria poschodové rodinné bungalovy (izby) a zrenovované apartmány
• rozmiestnené okolo centrálnej budovy
v miernom svahu v mediteranskej zeleni
• vzdialené cca 50 – 150 m od štrkovo –
kamienkovej pláže • ležadlá, slnečníky
a sprchy na pláži za poplatok

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

267 €

www.hoteli-baskavoda.hr

BUNGALOVY
22.6.-29.6.
31.8.-7.9.
8 dní
410
267
349
349
369

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
460
480
510
FM zľava 35%
299
312
332
dosp. os. príst.
391
408
434
dieťa 4-11,99r. zákl. lôž.
391
408
434
dieťa 12-17,99r. zákl. lôž.
414
432
459
dieťa 4-11,99r. príst.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 12-17,99r. príst.
308
345
360
383
dieťa 0-6,99r. lôž. rod.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (22.6.-7.9.), DPH. POVINNÉ
PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: klimatizácia 60 €/izba. UPOZORNENIE: 1/1 izba
LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.

Dalmácia - Baška Voda

CHORVÁTSKO

81

bungalovy Urania

apartmány Urania
VYBAVENIE: v hlavnej budove – recepcia
• trezor (za poplatok) • WiFi internetové
pripojenie v priestoroch recepcie zdarma
• klimatizovaná reštaurácia • TV miestnosť
• aperitív bar • terasa • verejné parkovisko
v blízkosti (za poplatok cca 6 €/auto/deň)
UBYTOVANIE: BUNGALOVY - staršie,
jednoducho zariadené 2-lôžkové izby • niektoré s možnosťou prístelky • sprcha/WC
• TV (slovenské a české programy) • balkón
alebo terasa • časť izieb má klimatizáciu (za
príplatok) • APARTMÁNY - APP/4+1 – pre
5 osôb • dve 2-lôžkové spálne • obývacia
miestnosť s gaučom (1 lôžko) • kuchynský
APARTMÁNY
25.5.-31.5.
21.9.-27.9.

kútik • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • klimatizácia • SAT TV • balkón resp. terasa
STRAVA: BUNGALOVY - ALL INCLUSIVE LIGHT (plná penzia - raňajky, obedy
a večere podávané formou bufetu, počas
obedu a večere neobmedzená konzumácia
čapovaného vína, piva a nealkoholických
nápojov) • APARTMÁNY - bez stravy,
s možnosťou varenia resp. priplatenia stravovania
ŠPORT A ZÁBAVA: minigolf • v blízkosti
tenisové kurty • ihrisko na loptové hry
• vodné športy na pláži • bary, taverny,
diskotéky v mestečku Baška Voda
CENA NA 1 NOC
8.6.-21.6.
31.8.-13.9.

app. Urania

1.6.-7.6.
22.6.-5.7.
6.7.-16.8.
14.9.-20.9.
17.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
So
So
minimálny počet nocí
3
3
3
7
7
APP/4+1
94
105
110
140
170
FM zľava 17%
78
87
91
116
141
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (8.6.-14.9.),
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: raňajky dosp. os. 9 €/os., raňajky
dieťa 4-11,99r. 4,50 €/os., raňajky dieťa do 3,99r. ZDARMA, polpenzia dosp. os. 20 €/os., polpenzia dieťa 4-11,99r. 10 €/os., polpenzia
dieťa do 3,99r. ZDARMA, all inclusive light dosp. os. 42 €/os., all inclusive light dieťa 4-11,99r. 21 €/os., all inclusive light dieťa do 3,99r.
ZDARMA. UPOZORNENIE: Polpenzia je možná len v termínoch do 8.6. a od 21.9. All inclusive light je možný len v termínoch od 8.6. do
21.9. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

17%

od

16 €

www.hoteli-baskavoda.hr

hotelový komplex

Alem

Dalmácia - Baška Voda - Baško Polje

CHORVÁTSKO

82

ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obed a večera formou bufetu
• 10:00–21:00 ponuka domácich čapovaných nápojov
- víno (biele/červené), pivo
a nealkoholických nápojov
v reštaurácii
• 16:00 – popoludňajšie občerstvenie (koláče, káva, čaj)

SLUŽBY PLUS - POLPENZIA
• jeden nápoj k večeri (2 dcl
piva, 2 dcl vína alebo 2 dcl
nealka)

DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

163 €

www.club-adriatic.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v turistickom stredisku Baško
Polje • cca 2 km po promenáde popri mori
od strediska Baška Voda
POPIS A PLÁŽ: starší hotelový komplex tvorí hotelový pavilón A a pavilóny
B (depandansy) • nachádza sa v krásnom
prostredí pod pohorím Biokovo, uprostred
hustého píniového lesa • v blízkosti štrkovo-kamienkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora
8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA
ALL INCLUSIVE LIGHT
15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 13.7.-17.8.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
240
270
315
345
380
340
370
415
450
480
FM zľava 32%
163
184
214
235
258
231
252
282
306
326
dosp. os. príst.
204
230
268
294
323
289
315
353
383
408
dieťa 2-11,99r. príst.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
90
90
90
90
90
2. dieťa 2-11,99r. lôž. rod.
132
149
174
190
209
187
204
229
248
264
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. plná penzia - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (15.6. - 14.9.),
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana (hotel)
pav. A 10 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 10.

VYBAVENIE: centrálna recepcia v hotelovom pavilóne A • centrálna klimatizovaná
reštaurácia • TV sála • aperitív bar • gril
reštaurácia a bar na pláži (WiFi zdarma)
UBYTOVANIE: staršie 2-lôžkové izby
(oddelené postele) s možnosťou prístelky
• sprcha/WC • balkón orientovaný na parkovú alebo morskú stranu (len v hotelovom pavilóne A za príplatok) • izby sú jednoducho,
ale účelne zariadené pôvodným nábytkom

STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
formou bufetu • jeden nápoj k večeri
(0,2l víno, 0,2l pivo resp. 0,2l nealko)
resp. ALL INCLUSIVE LIGHT • strava sa
podáva v centrálnej reštaurácii hotelového komplexu
ŠPORT A ZÁBAVA: ihrisko na basketbal,
volejbal, futbal, bocce a vodné športy na
pláži • diskotéka • hudobné bary na pláži
v meste Baška Voda

pavilón A

Dalmácia - Baška Voda - Baško Polje
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hotel

Valamar Meteor

Dalmácia - Makarska

CHORVÁTSKO
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PRE NÁROČNÝCH
DIEŤA ZDARMA

4

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

42 €

www.valamar.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: asi 400 m od centra mesta Makarska
POPIS A PLÁŽ: viacposchodový dvojkrídlový hotel modernej architektúry je situovaný priamo pri štrkovej pláži, od ktorej ho
oddeľuje prímorská promenáda • na pláži
ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • vináreň
• snack bar na promenáde • taverna • obchod so suvenírmi • kaderníctvo • sauna
• krytý bazén so sladkou vodou • otvo-

rený bazén s morskou vodou a slnečnou
terasou s ležadlami a slnečníkmi zdarma
(v obmedz. počte) • Wellness centrum
• fitness • kozmetický salón • jacuzzi
• masáže • parkovisko za poplatok cca 5
€/deň/auto • WiFi internetové pripojenie
zdarma v celom hoteli
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby (prístelka na vyžiadanie) • sprcha/WC
• SAT TV • telefón • minibar • trezor • balkón s bočným pohľadom na more

STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: hotel organizuje
športové programy • gymnastika vo vode
• ranné cvičenie • aerobik • stolný tenis
• minigolf • plážový volejbal • tenis • jogging • vodné športy na pláži • pre všetky
vekové kategórie organizuje hotel zábavné
programy počas celého dňa (knihy, video,
kolektívne hry, rôzne súťaže) i večerné
programy, diskotéka

CENA NA 1 NOC
25.5.-7.6.
8.6.-5.7.
6.7.-19.7.
20.7.-16.8.
14.9.-20.9.
7.9.-13.9.
17.8.-6.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
5
5
5
5
7
7
dosp. os. zákl. lôž.
52
69
87
104
119
129
FM zľava 20%
42
55
70
83
95
103
dosp. os. príst.
37
49
62
73
84
91
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
37
49
62
73
84
91
dieťa 0-3,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 4-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
17
22
28
33
37
40
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: detská postieľka
do 1,99r. 5 €/deň – platba na mieste. UPOZORNENIE: 1/1 izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny
a informácie o doprave – strana 10.
13.4.-26.4.

27.4.-24.5.
21.9.-4.10.

Dalmacija Sunny

85

Dalmácia - Makarska

CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 600 m od centra mesta
Makarska
POPIS A PLÁŽ: moderná budova je situovaná priamo pri štrkovej pláži, od ktorej ju
oddeľuje prímorská promenáda • na pláži
ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • aperitív bar • kaviareň • obchod so suvenírmi
• zmenáreň • kaderníctvo • otvorený bazén
s morskou vodou, veľkou slnečnou a večer

i tanečnou terasou • garáž s cca 80 parkovacími miestami v hoteli Dalmacija je za poplatok cca 7 €/deň/auto • ležadlá a slnečníky pri
bazéne zdarma (v obmedz. počte) • WiFi internetové pripojenie zdarma v celom hoteli
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby • izby Superior sú s možnosťou prístelky za príplatok • kúpeľňa/WC • telefón • minibar • SAT TV • balkón • väčšina izieb má
priamy alebo bočný výhľad na more
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere po-

dávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: hotel organizuje rôzne
športové programy • gymnastika vo vode
• ranné cvičenie • aerobik • stolný tenis
• minigolf • plážový volejbal • tenis • jogging • vodné športy na pláži • pre všetky
vekové kategórie organizuje hotel zábavné
programy počas celého dňa (knihy, video,
kolektívne hry, rôzne súťaže) i večerné
programy, diskotéka, večer klavíru, zábava
pri bazéne, kúzla a pod.

CENA NA 1 NOC
25.5.-7.6.
8.6.-5.7.
6.7.-19.7.
20.7.-9.8.
14.9.-20.9.
24.8.-13.9.
10.8.-23.8.
Ľubovoľné
nástupné dni
minimálny počet nocí
5
5
5
5
5
7
7
dosp. os. zákl. lôž.
43
52
61
72
89
105
112
FM zľava 20%
34
42
49
58
71
84
90
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
31
37
43
51
63
74
79
dosp. os. príst.
31
37
43
51
63
74
79
dieťa 0-3,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 4-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
14
17
20
23
28
33
35
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: izba Superior
17-52 €/os., detská postieľka do 1,99r. 5 €/deň – platba na mieste. UPOZORNENIE: 1/1 izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE!
Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
13.4.-26.4.

27.4.-10.5.

11.5.-24.5.
21.9.-4.10.

DIEŤA ZDARMA

4

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

34 €

www.valamar.com

hotel

Biokovka

Dalmácia - Makarska

CHORVÁTSKO
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DIEŤA ZDARMA

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: (B ktg.)
POLOHA: na okraji mesta Makarska • po
promenáde asi 20 minút peši od centra
POPIS A PLÁŽ: hotel je zároveň rekreačné
a zdravotno - rehabilitačné centrum • bezbariérový prístup • vhodný i pre telesne
postihnutých klientov • asi 100 m od upravenej štrkovej pláže ho oddeľuje pešia promenáda • ležadlá a slnečníky za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • aperitív bar
• kaviareň • spoločenská miestnosť • kaderníctvo • TV sála • internetový kútik
a internetová kaviareň • ambulancia • krytý bazén s vyhrievanou morskou vodou

7

PRE RODINY
SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
VIDEO

GLOBTOUR.SK

8 – DŇOVÉ POBYTY

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

218 €

www.biokovka.hr

6.7.-13.7.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8.
13.7.-17.8.
31.8.-7.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
405
440
465
490
390
FM zľava 32%
275
299
316
333
265
dosp. os. príst.
345
374
396
417
332
dieťa 3-13,99r. zákl. lôž.
223
242
256
270
215
dieťa 3-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os.
176
201
223
242
256
270
215
dieťa 3-6,99r. lôž. rod.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6. - 7.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana izba tms - 10 €/os., morská strana 20 €/os., obed 74 €/os.,
detská postieľka 69 €, chladnička 4 €/deň - platba na mieste. UPOZORNENIE: chladnička a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE!
Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
8.6.-15.6.
8 dní
320
218
272
176

15.6.-22.6.
8 dní
365
248
311
201

Dalmácia - Makarska

CHORVÁTSKO
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• terapeutické procedúry • rehabilitácie
• vodné i suché masáže • sauna • v blízkom
objekte na pláži je tanečná terasa, snack
bar a taverna • hotel má vlastné bezplatné
parkovisko (v obmedz. počte) alebo v okolí
hotela (za poplatok) • WiFi internetové pripojenie v celom objekte zdarma
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby • sprcha/WC • SAT TV • balkón • prístelka možná len v izbách orientovaných
na morskú stranu (za príplatok) • izby
s označením „tms“ sú orientované na mor-

skú stranu, pred nimi je terasa, ktorá bráni
výhľadu • všetky izby sa nachádzajú na
nižších poschodiach • bezbariérové izby sú
iba 2-lôžkové, s balkónom orientovaným na
morskú stranu a sú na vyžiadanie
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: fitness • tenis • vodné športy na pláži • v areáli hotela detské
ihrisko • živá hudba • v meste Makarska
diskotéky, tanečné večery a nezabudnuteľné prechádzky po promenáde

penzión

Mara

Dalmácia - Makarska
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DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

197 €

www.globtour.sk

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v jednom z najznámejších a najobľúbenejších letovísk chorvátskeho pobrežia a centra Makarskej riviéry v Makarskej • je situovaný v menej frekventovanej
časti rušného strediska • cca 1,3 km od
centra mesta
POPIS A PLÁŽ: v zimnej sezóne 2016/2017
kompletne zrekonštruovaná privátna vila
• vhodná pre všetkých, ktorí vyhľadávajú
rušnú dovolenku s bohatou ponukou športového a kultúrneho vyžitia a nočného života • 2 km dlhá štrková pláž s pozvoľným
vstupom do mora vzdialená cca 450 m od

vily • ležadlá, slnečníky a sprchy na pláži
za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • výťah • WiFi internetové pripojenie v celom
objekte zdarma • malé vlastné parkovisko
za poplatok 3 €/deň/auto (obmedzený počet miest) • cca 100 m od vily väčšie parkovisko za poplatok • v okolí vily lekáreň,
obchod s potravinami, lekár, bankomat,
pekáreň
UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • sprcha/WC • SAT TV • malá
chladnička • balkón • k dispozícii sú aj ro-

dinné izby s možnosťou až dvoch prísteliek
STRAVA: polpenzia - raňajky podávané
formou bufetu • večere formou obsluhy –
výber z 3 menu, šalátový bufet, dezert
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži – windsurfing, vodné lyžovanie, vodné
bicykle • v rámci programu „Makarské leto“
- niekoľkokrát do týždňa sa poriadajú rôzne
kultúrne akcie – koncerty vážnej i populárnej hudby, zábavné rybárske programy,
výstavy a pod. • v centre Makarskej a na
pobrežnej promenáde - reštaurácie, bary,
diskotéky, tanečné večery

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
6.7.-24.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
350
410
435
FM zľava 32%
238
279
296
dosp. os. príst.
263
308
327
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
298
349
370
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 3-11,99r. lôž.rod. v 1/3+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. UPOZORNENIE: Izba 1/1 LEN NA VYŽIADANIE! IZBA 1/3+1 MUSÍ BYŤ OBSADENÁ
MIN. 3 PLNE PLATIACIMI OSOBAMI! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
15.6.-22.6.
7.9.-14.9.
8 dní
290
197
218
247

Palma

89
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CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v jednom z najznámejších a najobľúbenejších letovísk chorvátskeho pobrežia a centra Makarskej riviéry v Makarskej
• cca 350 m od rušného centra mesta
POPIS A PLÁŽ: menší 2-poschodový hotel
• v blízkosti pobrežná promenáda lemovaná palmami s množstvom reštaurácií a kaviarní • hotel vhodný pre všetkých, ktorí
vyhľadávajú rušnú dovolenku s bohatou
ponukou športového a kultúrneho vyžitia
a nočného života • 2 km dlhá štrková pláž

s pozvoľným vstupom do mora vzdialená
cca 100 m od hotela • ležadlá, slnečníky
a sprchy na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • café
bar s terasou • WiFi internetové pripojenie
v celom hoteli zdarma • parkovisko za poplatok cca 5 €/deň/auto
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC •
SAT TV • malá chladnička • balkón • niektoré
izby majú možnosť dvoch prísteliek - vhodné
pre 2 deti do 12 r. (rozťah. gauč cca 90x200 cm)

STRAVA: polpenzia - raňajky podávané
formou bufetu • večere formou obsluhy –
výber z 3 menu, šalátový bufet, dezert
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži – windsurfing, vodné lyžovanie, vodné
bicykle • v rámci programu „Makarské leto“
- niekoľkokrát do týždňa sa poriadajú rôzne
kultúrne akcie – koncerty vážnej i populárnej hudby, zábavné rybárske programy,
výstavy a pod. • v centre Makarskej a na
pobrežnej promenáde - reštaurácie, bary,
diskotéky, tanečné večery

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
22.6.-29.6.
24.8.-31.8.
6.7.-24.8.
7.9.-14.9.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
380
420
440
290
FM zľava 32%
258
286
299
197
dosp. os. príst.
285
315
330
218
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
323
357
374
247
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave – strana 10.
15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
8 dní
350
238
263
298

DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

197 €

www.globtour.sk

hotel

Rivijera Sunny Resort

Dalmácia - Makarska

CHORVÁTSKO

90

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: na okraji mesta Makarska • asi
1 km od centra
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex pavilónového 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 parkovanie priamo v areáli komplexu

SLUŽBY PLUS
• jeden nápoj k večeri (2 dcl
vina, 3 dcl piva, 2 dcl nealka)
DIEŤA ZDARMA

12

PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
SUPER CENA
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

35%
od 182 €
www.valamar.com

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
22.6.-29.6.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
400
430
450
480
FM zľava 35%
260
280
293
312
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
300
323
338
360
dosp. os. príst. v 1/2+1
300
323
338
360
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. na 4. lôžku v 1/2+2
210
270
300
323
338
360
dieťa 3-11,99r. na 4. lôžku v 1/2+2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: balkón 10 €/os, balkón pavilón Barbara/Dora 19 €/os., pes (do 10 kg) 10 €/deň
- platba na mieste (nemôže do reštaurácie). UPOZORNENIE: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! Izba 1/2+2 musí byť obsadená min. 3 PLNE
platiacimi osobami. V izbách 1/2+1 B môže byť na prístelke LEN dieťa do 11,99r. Ceny a informácie o doprave - strana 10.
8.6.-15.6.
7.9.-14.9.
8 dní
280
182
210
210

15.6.-22.6.
31.8.-7.9.
8 dní
360
234
270
270

izba - pavilóny Barbara/Dora

UBYTOVANIE: v jednotlivých pavilónoch
rozmiestnených nad centrálnou budovou
• 2-lôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky • SAT TV • sprcha/WC • chladnička
• ventilátor • telefón • časť izieb má balkón
(za príplatok) • izby v pavilónoch Barbora,
Dora (za príplatok) majú novší nábytok •
k dispozícii sú aj rodinné izby s možnosťou až dvoch prísteliek (rozťahovací gauč)
• v 2-lôžkových izbách s balkónom je prístelka možná len pre dieťa do 11,99r. (rozkladacia posteľ)
STRAVA: polpenzia - raňajky formou

bufetu, večere s obsluhou, výber zo 4 menu
a šalátový bufet, jeden nápoj k večeri (2 dcl
vina, 3 dcl piva, 2 dcl nealka)
ŠPORT A ZÁBAVA: v bezprostrednej
blízkosti tenisové centrum • v areáli hotela 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

Dalmácia - Makarska

CHORVÁTSKO

91

hotelový komplex

Bluesun Neptun

Dalmácia - Tučepi

CHORVÁTSKO

92

ALL INCLUSIVE
• privítací drink
• raňajky, obedy, večere formou bufetu
• neskoré raňajky, siesta snack, detský a nočný snack
• 10:00–24:00 ponuka domácich alkoholických i nealkoholických nápojov v bare
• 1x týždenne dalmatínska
večera
• tím animátorov organizuje
športové a zábavné hry a súťaže počas celého dňa pre
všetky vekové kategórie.

3 DETI ZDARMA

14

PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 2 km od centra letoviska
Tučepi
POPIS A PLÁŽ: hotel a jeho päť dvojposchodových depandansov tvoria komplex,
ktorý sa nachádza priamo pri štrkovej
pláži, od ktorej ho oddeľuje len prímorská
promenáda • ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • aperitív bar
• snack bar • zmenáreň • hotelové bezplatné parkovisko • otvorený veľký a detský

bazén so sladkou vodou, s barom a terasou
na slnenie • ležadlá a slnečníky pri bazéne
zdarma (v obmedz. počte) • detské ihrisko
• WiFi internetové pripojenie v celom komplexe zdarma
UBYTOVANIE: HOTEL - klimatizované
2-lôžkové izby • sprcha/WC • fén • SAT
TV • telefón • WiFi internetové pripojenie zdarma • balkón • prístelka je možná
len do izby s balkónom orientovaným na
morskú stranu • izba SUITE 1/2+2 BMS (na
vyžiadanie) - 2-lôžková spálňa • 2 lôžka
v obývacej časti (rozkl. gauč vhodný pre

CENA NA 1 NOC
1.6.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
7.9.-13.9.
31.8.-6.9.
17.8.-30.8.
20.7.-16.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
3
HTL. dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 B
64
71
108
129
148
169
FM zľava 20%
51
57
86
103
118
135
HTL. dieťa 3-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 B
52
57
87
103
119
135
HTL. dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 BMS
75
90
136
159
185
209
HTL. dosp. os. príst. v 1/2+1 BMS
60
73
109
128
149
167
HTL. dieťa 3-13,99r. príst. v 1/2+1 BMS
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
DEP. dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 B
60
69
97
112
133
147
FM zľava 20%
48
55
78
90
106
118
DEP. dieťa 3-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 B
48
56
78
90
107
118
DEP. dosp. os. zákl. lôž. v 1/4
89
97
167
210
236
263
DEP. dosp. os. na 3., 4. a 5. lôž. v 1/4
71
78
134
169
190
211
DEP. dieťa 3-13,99r. na 3., 4. a 5. lôž. v 1/4
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH.
PRÍPLATKY: v hoteli morská strana v 1/2 B 5-12 €/os., detská postieľka do 2,99r. 10 € - platba na mieste (do 1.6. a od 14.9. ZDARMA).
UPOZORNENIE: detská postieľka, izba 1/1 B a izba 1/2+2 BMS SUITE v hoteli LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený.
Ceny a informácie o doprave – strana 10.
27.4.-10.5.
28.9.-18.10.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

48 €

www.bluesunhotels.com

1 dosp. os. resp. 2 deti do 13,99r.) • DEPANDANSY MASLINIK - klimatizované 2-lôžkové izby • sprcha/WC • SAT TV • telefón
• balkón • k dispozícii sú aj rodinné izby 4+1
(2 miestnosti)
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti hotela
sa nachádza športové centrum „Slatina“
• tenisové kurty • stolný tenis • biliard
• fitness • plážový volejbal • ihrisko na loptové hry • vodné športy – požičovňa lyží,
skútrov, člnov, vodných bicyklov

11.5.-31.5.
14.9.-27.9.

Bluesun Alga

/ hotel Bluesun Kaštelet

93

ALL INCLUSIVE
ZA PRÍPLATOK

izba - Alga
OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: asi 600 m od centra letoviska Tučepi
POPIS A PLÁŽ: moderná budova hotela
Alga pozostávajúca z viacerých traktov
a hotel Kaštelet s barokovým nádychom
tvoria jeden komplex, ktorý sa nachádza
priamo pri štrkovej pláži, od ktorej ho oddeľuje len prímorská promenáda • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: pre hostí z htl. Kaštelet - recepcia v htl. Alga • reštaurácia • aperitív bar
• pizzeria • bar na terase • zmenáreň • kadernícky i kozmetický salón • predajňa suvenírov • otvorený bazén s morskou vodou

– jeden pre deti a jeden pre dospelých, s veľkou terasou na slnenie • vnútorný bazén so
saunou, masážami a vírivou vaňou • jacuzzi
• konferenčná hala • vlastné bezplatné parkovisko • WiFi internetové pripojenie v celom hoteli zdarma • v aperitív bare internetový kútik za poplatok • ležadlá a slnečníky
pri bazénoch zdarma (v obmedzenom počte)
• hostia z hotela Kaštelet môžu využívať
všetky služby hotela Alga
UBYTOVANIE: HOTEL ALGA/KAŠTELET - klimatizované 2-lôžkové izby
• sprcha/WC • fén • telefón • SAT TV • minibar • trezor • balkón • k dispozícií sú aj

2-lôžkové izby s rozťahovacím gaučom
vhodným pre 1 dosp. os. alebo 2 deti do
13,99r. • izby sú orientované na parkovú
alebo morskú stranu (za príplatok) • v hoteli Kaštelet sú izby bez balkóna a izby
s prístelkou sú na vyžiadanie
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
podávané formou bufetu, možnosť priplatenia ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tenis • futbalové ihrisko • detské ihrisko na terase pri hoteli • vodné športy na pláži • rôzne animácie pre deti
i dospelých • večerné tanečné zábavy na
hotelovej terase spojené s animáciou

CENA NA 1 NOC
HOTEL ALGA
HOTEL KAŠTELET
11.5.-24.5. 25.5.-21.6. 22.6.-5.7. 6.7.-19.7.
11.5.-24.5. 25.5.-21.6. 22.6.-5.7. 6.7.-19.7.
21.9.-4.10. 14.9.-20.9. 31.8.-13.9. 17.8.-30.8. 20.7.-16.8. 21.9.-4.10. 14.9.-20.9. 31.8.-13.9. 17.8.-30.8. 20.7.-16.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
67
94
114
127
134
57
75
94
107
114
FM zľava 20%
54
75
91
102
107
46
60
75
86
91
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+2
74
114
144
162
174
93
129
161
187
198
dosp. os. na 3. lôž. v 1/2+2
59
91
116
130
140
75
103
129
150
159
dieťa 3-13,99r. na 3. a 4. lôž. v 1/2+2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: obed 17 €/os.,
all inclusive 37 €/os., all inclusive pre dieťa do 13,99r. 19 €/os., detská postieľka do 2,99r. 10 € - platba na mieste (do 25.5. ZDARMA),
HTL. ALGA - morská strana v 1/2 izbe 3-6 €/os., v izbe 1/2+2 morská strana 3-10 €/os. HTL. KAŠTELET - morská strana v 1/2 izbe
7-16 €/os. UPOZORNENIE: 1/1 izba, detská postieľka a izba 1/2+2 LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave – strana 10.

• raňajky, obedy, večere
formou bufetu
• poobedňajší snack
• 10:00–23:00 ponuka
domácich alkoholických
i nealkoholických nápojov
v bare
• 1x týždenne dalmatínska
večera
• 1x týždenne gala večer
• tím animátorov organizuje
športové a zábavné hry
počas celého dňa pre
všetky vekové kategórie

2 DETI ZDARMA

14

PRE NÁROČNÝCH
PRE RODINY
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

46 €

www.bluesunhotels.com

Dalmácia - Tučepi

CHORVÁTSKO

hotel

hotel

Bluesun Holiday Village Afrodita

Dalmácia - Tučepi

CHORVÁTSKO

94

PRE RODINY
3 DETI ZDARMA

13

PRE NÁROČNÝCH
DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v blízkosti hotela Alga • asi 400
m od centra letoviska Tučepi
POPIS A PLÁŽ: moderný komplex pozostáva z poschodových viliek umiestnených
v miernom svahu pri štrkovej pláži, od
ktorej ho oddeľuje prímorská promenáda
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • aperitív bar • bar
pri bazéne • reštaurácia • samoobsluha

• zmenáreň • 2 bazény - jeden pre deti so
sladkou vodou • ležadlá a slnečníky pri
bazéne zdarma (v obmedz. počte) • v hoteli Alga fitness, sauna, masáže a vírivka
• WiFi internetové pripojenie v celom hoteli zdarma • bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC
• fén • minibar • trezor • SAT TV • balkón
orientovaný na morskú stranu (za prípla-

CENA NA 1 NOC
25.5.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
21.9.-27.9.
7.9.-20.9.
17.8.-6.9.
20.7.-16.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
50
64
108
122
136
151
FM zľava 20%
40
51
86
98
109
121
dieťa 3-12,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2
40
51
87
98
109
121
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1
54
74
119
134
152
167
dosp. os. príst. v 1/2+1
44
59
95
108
122
134
dieťa 3-12,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. v 1/4
60
86
151
194
223
236
dosp. os. na 3., 4. a 5. lôž. v 1/4
48
69
121
155
178
189
dieťa 3-12,99r. na 3., 4. a 5. lôž. v 1/4
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: morská strana
v 1/2 izbe 3-13 €/os., morská strana v 1/2+1 izbe 3-13 €/os., detská postieľka do 2,99r. 10 €/deň – platba na mieste (do 25.5. ZDARMA).
UPOZORNENIE: 1/1 izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
27.4.-10.5.
5.10.-18.10.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

40 €

www.bluesunhotels.com

tok) alebo do parku • k dispozícii sú i rodinné 4-posteľové izby, v ktorých je možnosť
ešte jednej prístelky
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: tenis • stolný tenis
• futbalové ihrisko • vodné športy na pláži
• animačné programy pre deti a dospelých
• na terase v sezóne živá hudba na počúvanie i do tanca

11.5.-24.5.
28.9.-4.10.

Podgorka

95

Dalmácia - Podgora

CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: v centre obľúbeného letoviska
Podgora, priamo na pobrežnej promenáde
POPIS A PLÁŽ: hotel postavený v dalmatínskom štýle s výbornou polohou
priamo pri štrkovej pláži, od ktorej je
oddelený palmovou promenádou • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • klimatizovaná

reštaurácia s terasou • TV sála • á la
carte reštaurácia • cocktail bar Riva
• WiFi internetové pripojenie v lobby
a cocktail bare zdarma • hotel má k dispozícii malé parkovisko za poplatok cca
6 €/auto/deň
UBYTOVANIE: staršie 2-lôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky • sprcha/WC • telefón
• SAT TV • balkón (loggia) • izby orientované

na morskú stranu za príplatok (na vyžiadanie)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti hotela
ihrisko • požičovňa bicyklov, motorových člnov, skútrov, vodných bicyklov
a vodné atrakcie • tanečná terasa s hudbou • kaviarne, bary a reštaurácie pozdĺž
promenády

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
VIDEO

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
370
400
440
490
FM zľava 32%
252
272
299
333
dosp. os. príst.
278
300
330
368
dieťa 0-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp.os. v 1/2
278
300
330
368
dieťa 0-9,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 10-13,99r. príst. s 2 dosp. os.
165
176
204
220
242
270
2. dieťa 0-5,99r. lôž. rod. s 2 dosp. os.
255
272
315
340
374
417
dieťa 0-2,99r. lôž. rod. v 1/2
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (8.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: obed 89 €/os. (v reštaurácii Riva), morská strana 49 €/os., detská postieľka
49 €/pobyt. UPOZORNENIE: Izba 1/1 BP, detská postieľka a morská strana LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený! Ceny
a informácie o doprave – strana 10.
8.6.-15.6.
14.9.-21.9.
8 dní
300
204
225
225

15.6.-22.6.
7.9.-14.9.
8 dní
320
218
240
240

10

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

204 €

www.medorahotels.com

96

Nano

Dalmácia - Drvenik

CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: v malom prímorskom letovisku Drvenik • v hornom zálive nazývanom „GORNJA
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-

SLUŽBY PLUS
• jeden nápoj k večeri (2 dcl
vína alebo 2 dcl piva)
SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

190 €

www.hotelnano.com

tív bar pri vstupe • reštaurácia s terasou, na
ktorej sa aj stoluje • WiFi internetové pripojenie v spoločných priestoroch zdarma • vnútorný bazén so sladkou vodou (funkčný vo
vyhradených hodinách 10:00-14:00 a 17:0021:00) • ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedz.
počte) • vírivka a sauna (za poplatok) • parkovanie pri hoteli (obmedz. počet miest), resp. na
parkovisku vzdialenom cca 100 m zdarma
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou jednej až dvoch prísteliek

8 – DŇOVÉ POBYTY
15.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
8.6.-15.6.
31.8.-14.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
295
360
400
450
480
FM zľava 32%
201
245
272
306
326
dosp. os. príst.
251
306
340
383
408
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
251
306
340
383
408
1. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
163
198
220
248
264
*1. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst.
154
163
198
220
248
264
2. dieťa 3-11,99r. lôž. rodiča
154
163
198
220
248
264
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana 20 €/izba, detská postieľka do 2,99r. 49 €, obed 8 €/os./deň - platba
na mieste. UPOZORNENIE: dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. ZDARMA - LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB! V izbe 1/2+2 môže byť
LEN JEDNO DIEŤA ZDARMA. 1/1 izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
1.6.-8.6.
14.9.-21.9.
8 dní
280
190
238
238
154
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(rozťahovací gauč) • izby s 2-mi prístelkami
sa nachádzajú na hornom poschodí • 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 reštauráciách s dalmatínskou kuchyňou

98

apartmány

Grubiša

Dalmácia - Drvenik

CHORVÁTSKO

app Grubiša

app Grubiša

NOVINKA
SUPER CENA
PRE RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

86 €

www.globtour.sk

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v malom prímorskom letovisku
Drvenik • v dolnom zálive nazývanom „DONJA VALA“ • vzdialené cca 200m od centra a v
blízkosti Ville Stina
POPIS A PLÁŽ: apartmánový dom je situovaný v miernom svahu, priamo pri mori a
v blízkosti malého trajektového prístavu
• v bezprostrednej blízkosti štrková pláž s
pozvoľným vstupom do mora • od hlavnej
štrkovej pláže strediska, lemovanej borovica8 – DŇOVÉ POBYTY
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
APP/4
530
590
690
760
790
FM zľava 35%
345
384
449
494
514
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, uteráky,
záverečné upratovanie, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: dieťa 0-2,99r. lôž.
rodiča ZDARMA. UPOZORNENIE: Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave
– strana 10.

mi, je vzdialený cca 150m • ležadlá na pláži za
poplatok
VYBAVENIE: súčasťou apartmánového
domu na prízemí café bar s terasou • bankomat • malý obchodík • parkovanie za poplatok
3 €/deň/auto (v obmedz. počte) • v centre letoviska – obchod • pošta • zmenáreň
UBYTOVANIE: moderné, účelne zariadené
klimatizované apartmány • APP/4 - pre 4 os.
• jedáleň s vybaveným kuchynským kútikom
• mikrovlná rúra • dve 2-lôžkové spálne •
jedna spálňa s manželskou posteľou • druhá
spálňa s manželskou posteľou resp. s oddelenými posteľami • kúpeľňa so sprchou/WC •
fén • SAT TV • WiFi (zdarma) • balkón orientovaný bočne resp. priamo na more
STRAVA: bez stravy s možnosťou varenia
ŠPORT A ZÁBAVA: príjemné prechádzky po
pobreží • posedenie v kaviarničkách • reštaurácie s rybími špecialitami a dalmatínskou
kuchyňou

Labineca
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hotelový komplex

izba hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 1 km od centra mestečka
Gradac
POPIS A PLÁŽ: moderný komplex hotela
a depandansov postavených vo svahu
nad hotelom za cestou • hotel sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti štrkovej pláže
• depandansy sú od pláže vzdialené cca
250 m • ležadlá na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia (trezor za poplatok)
• zmenáreň • reštaurácia • aperitív bar
• otvorený bazén so sladkou vodou a slnečnou terasou (ležadlá v obmedz. počte zdarma)
• krytý bazén so sladkou vodou (otvorený do
cca 10.06. a od 15.09.) • WiFi internetové pri-

pojenie v hoteli zdarma • parkovisko (v obm.
počte) za poplatok cca 10 €/deň/auto
UBYTOVANIE: HOTEL - klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
• sprcha/WC • fén • telefón • minibar • SAT
TV • balkón s výhľadom na more • DEPANDANSY - klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek
• sprcha/WC • telefón • SAT TV • balkón
• izby typu STANDARD (32m2-35m2) • typ
PREMIER (32m2) sú orientované na morskú

stranu • k dispozícii sú rodinné izby PREMIER/2+4 (65m2) - dve 2-lôžkové spálne
a 2 lôžka (rozť. gauč) v obývacej miestnosti
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: ihrisko pre deti
• vodné športy na pláži – požičiavanie
surfov, kanoe, vodných bicyklov • plážový bar • minigolf • stolný tenis • šípky
• biliard • animačné programy pre deti
i dospelých

CENA NA 1 NOC
HOTEL
DEPANDANSY
19.4.-26.4.
25.5.-14.6. 15.6.-28.6. 29.6.-19.7.
19.4.-26.4.
25.5.-14.6. 15.6.-28.6. 29.6.-19.7.
21.9.-31.10. 27.4.-24.5. 7.9.-20.9. 24.8.-6.9. 17.8.-23.8. 20.7.-16.8. 21.9.-31.10. 27.4.-24.5. 7.9.-20.9. 24.8.-6.9. 17.8.-23.8. 20.7.-16.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
4
dosp. os. zákl. lôž.
42
49
59
79
91
93
50
57
68
98
110
112
FM zľava 20%
34
39
47
63
73
74
40
46
54
78
88
90
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
30
35
42
56
64
65
36
41
48
69
77
79
dosp. os. príst.
38
44
53
69
79
81
45
52
61
89
99
101
1. dieťa 0-11,99r. príst.
UBYTOVANIE A ALL INCL. ZDARMA
UBYTOVANIE A ALL INCL. ZDARMA
2. dieťa 0-11,99r. príst.
–
–
–
–
–
–
UBYTOVANIE A ALL INCL. ZDARMA
dosp. os. zákl lôž. v 1/2+4 PREM
–
–
–
–
–
–
61
71
83
111
127
130
dosp. os na 3., 4. a 5. lôž. v 1/2+4 PREM
–
–
–
–
–
–
55
64
75
100
115
117
dieťa 0-11,99r. na 3. a 4. lôž. v 1/2+4 PREM
–
–
–
–
–
–
UBYTOVANIE A ALL INCL. ZDARMA
dieťa 0-11,99r. na 5. a 6. lôž. v 1/2+4 PREM
–
–
–
–
–
–
32
36
43
56
65
66
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/ deň, od 18r. 2,70 €/ deň. PRÍPLATKY: detská postieľka do 2,99r. 7 €/deň, morská strana
v depandanse 19-29 €. UPOZORNENIE: 1/2 SINGLE USE, izba 1/2+1 PREM v depandanse a morská strana v depandanse LEN NA
VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere
podávané formou bufetu
• 10:00 – 23:00 čapované
domáce alkoholické a nealkoholické nápoje v bare
• 16:00 – 17:00 siesta snack
• animačné programy pre
deti a dospelých (6 krát do
týždňa)
• 22:00 – 22:30 večerný
snack

PRE RODINY
2 DETI ZDARMA

12

FIRST MINUTE
zľava až do

20%
od 34 €
www.adriatiq-hotels.com

hotelový komplex

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

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 pláže, od ktorej ho oddeľuje prímorská promenáda, ktorá vedie až do centra mestečka
• ležadlá na pláži za poplatok

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

od

218 €

www.adriatiq-hotels.com

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
31.8.-7.9.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
355
385
410
465
FM zľava 32%
241
262
279
316
dosp. os. príst.
320
347
369
419
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
284
308
328
372
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-5,99r. lôž. rod.
160
178
193
205
233
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa
od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: obed 79 €/os., klimatizácia 20 €/os., detská postieľka do 2,99r. 49 €.
UPOZORNENIE: 1/1 B izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
8.6.-22.6.
7.9.-14.9.
8 dní
320
218
288
256
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VYBAVENIE: v hlavnej budove klimatizovaná recepcia • reštaurácia s terasou (časť
je klimatizovaná) • spoločenská miestnosť
• WiFi internetové pripojenie v spoločných
priestoroch zdarma • TV sála • Caffe bar
• parkovisko za poplatok 4 €/deň/auto
UBYTOVANIE: HOTEL (HLAVNÁ BUDOVA) - staršie 2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozťahovacie kreslo)
• kúpeľňa s WC • SAT TV • telefón • balkón
orientovaný na morskú stranu • niektoré
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 nealka)
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

hotel

depandans A

hotel

Oaza
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PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

12

SUPER CENA
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

182 €

www.globtour.sk

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: v južnej časti letoviska Gradac
• príjemnou prechádzkou cca 15 min. od
centra mestečka
POPIS A PLÁŽ: menší dvojposchodový hotel vhodný pre menej náročných klientov
• situovaný vo svahu, v tichom prostredí
borovicového hája na okraji letoviska • cca
150 m od prírodnej štrkovej pláže lemova-

nej borovicami, s pozvoľným vstupom do
mora • ležadlá na pláži za poplatok
VYBAVENIE: vstupná miestnosť s malou
recepciou • reštaurácia • WiFi internetové
pripojenie v hoteli zdarma • bezplatné parkovanie v okolí
UBYTOVANIE: rozlohovo rôzne, klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej,
resp. dvoch prísteliek (rozťahovacie kreslo)

8 – DŇOVÉ POBYTY
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
310
360
380
400
FM zľava 35%
202
234
247
260
dosp. os. príst.
233
270
285
300
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž.
264
306
323
340
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. v 1/2+2
210
233
270
285
300
dieťa 3-11,99r. lôž. rodiča
210
233
270
285
300
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od
12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: morská strana 15 €/os. UPOZORNENIE: Izba 1/1 LEN NA VYŽIADANIE! Pes
nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
8.6.-22.6.
7.9.-21.9.
8 dní
280
182
210
238
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• sprcha/WC • SAT TV • malá chladnička
• balkón • izby orientované na morskú
stranu (bočne aj čelne) za príplatok
STRAVA: polpenzia - raňajky podávané
formou bufetu • večere formou obsluhy –
výber z 3 menu, šalátový bufet, dezert
ŠPORT A ZÁBAVA: v letovisku Gradac:
vodné športy • požičiavanie vodných
bicyklov, skútrov • tenisové kurty • na
pobrežnej promenáde kaviarničky, bary,
reštaurácie so živou hudbou resp. diskotékou otvorené v sezóne dlho do noci

104

hotelový komplex

Bellevue
depandansy
hotel
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vile

ALL INCLUSIVE LIGHT

izba-depandans

• raňajky, obedy a večere formou bufetu
• počas obedu a večere čapované nápoje (biele/červené víno, pivo, voda, nealko)

SLUŽBY PLUS – POLPENZIA
• počas večere čapované nápoje (biele/červené víno,
pivo, voda, nealko)

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

7

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

254 €

www.orebic-hotels.hr

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: asi 600 m od centra mestečka Orebič
POPIS A PLÁŽ: v zimnej sezóne 2015/2016
prešiel komplex kompletnou rekonštrukciou
• hotelový komplex tvorí hlavná budova hotela, vily a štyri depandansy Dingač, Postup,
Plavac a Mali vzdialené cca 50 m od hotela • je
situovaný v borovicovom lesíku priamo na
brehu mora • pláž je z časti štrkovo-piesočnatá
a z časti skalnatá • ležadlá na pláži za poplatok
VYBAVENIE: hotel - recepcia (trezor za po-

platok) • klimatizovaná hotelová reštaurácia
s terasou (pre hostí hotela a viliek) • á la carte
reštaurácia • aperitív bar s terasou • WiFi
internetové pripojenie zdarma • v komplexe mediteránska reštaurácia s otvorenou terasou
nad plážou (pre hostí z depandansov) • otvorený bazén so sladkou vodou pre dospelých a pre
deti • ležadlá a slnečníky v obmedz. počte zdarma • bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: HOTEL - moderne zariadené
klimatizované 2-lôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky • vaňa alebo sprcha/WC • fén

DEPANDANSY BELLEVUE
8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA
ALL INCLUSIVE LIGHT
15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
7.9.-14.9. 31.8.-7.9. 29.6.-6.7. 6.7.-13.7. 13.7.-17.8. 17.8.-31.8. 7.9.-14.9. 31.8.-7.9. 29.6.-6.7. 17.8.-31.8. 13.7.-17.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
390
450
510
560
595
540
445
495
545
605
640
FM zľava 35%
254
293
332
364
387
351
289
322
354
393
416
dieťa 0-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2
195
225
255
280
298
270
245
273
300
333
352
dieťa 7-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2
293
338
383
420
447
405
379
421
464
515
544
1. a 2. dieťa 0-13,99r. v 1/2 bez dosp. os.
495
495
495
495
495
495
334
372
409
454
480
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1
390
450
510
560
595
540
445
495
545
605
640
dosp. os. príst.
312
360
408
448
476
432
379
421
464
515
544
dieťa 0-6,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
UBYTOVANIE A ALL INCL. LIGHT ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
195
225
255
280
298
270
245
273
300
333
352
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou resp. s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta
(15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PRÍPLATKY: detská
postieľka do 2,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: Izba 1/1 a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny
a informácie o doprave – strana 10.
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reštaurácia-hotel

• trezor • minibar • SAT TV • telefón • izby
s balkónom sú orientované na morskú stranu
(za príplatok) • VILE - moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej,
resp. dvoch prísteliek (pozostávajú z dvoch
miestností) • sprcha/WC • fén • trezor • SAT
TV • telefón • mikrovlnka • chladnička • varná kanvica • terasa orientovaná na morskú
stranu • k dispozícii sú aj rodinné izby, ktoré
pozostávajú z dvoch 2-lôžkových spální a obývacej miestnosti • DEPANDANSY - moderne
zariadené klimatizované 2-lôžkové izby, nie-

ktoré s možnosťou prístelky • sprcha/WC • fén
• SAT TV • telefón • balkón orientovaný na
morskú stranu
STRAVA: HOTEL/ VILE - ALL INCLUSIVE
LIGHT • DEPANDANSY - polpenzia - raňajky
a večere formou bufetu, resp. ALL INCLUSIVE
LIGHT
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty (večerné
osvetlenie) • stolný tenis • boccia • animačné
programy pre deti i dospelých • živá hudba 1x
týždenne

reštaurácia-depandansy

CENA NA 1 NOC
HOTEL BELLEVUE
VILE BELLEVUE
13.4.-3.5. 4.5.-17.5. 18.5.-7.6. 8.6.-21.6. 22.6.-5.7. 6.7.-16.8. 13.4.-3.5.
4.5.-17.5.
18.5.-7.6. 8.6.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-16.8.
28.9.-25.10. 14.9.-27.9. 7.9.-13.9. 31.8.-6.9. 17.8.-30.8.
28.9.-25.10. 14.9.-27.9. 7.9.-13.9. 31.8.-6.9. 17.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3
4
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
56
63
69
83
97
111
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 SUP
60
67
81
94
108
122
52
61
72
85
96
108
FM zľava 20%
48
54
65
75
86
98
42
49
58
68
77
86
dosp. os. príst. v 1/2+1 SUP
48
54
65
76
87
98
42
49
58
68
77
87
dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1 SUP
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1 SUP
31
34
41
48
55
62
27
32
37
43
49
55
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+2
57
68
78
92
105
122
dosp. os. príst. v 1/2+2
46
55
63
74
85
98
dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+2
29
35
40
47
54
62
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+2
45
54
61
71
82
94
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. PRÍPLATKY: balkón
morská strana v 1/2+1 izbe (iba v hoteli) dosp. os. 6-14 €/os., dieťa 7-13,99r. 3-7 €/os., detská postieľka do 2,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: 1/2 SINGLE USE izba
a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.

hotel

Aminess Grand Azur

Dalmácia - Orebič

CHORVÁTSKO
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ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obedy, večere –
formou bufetu
• počas obeda a večere
neobmedzená konzumácia
čapovaného vína (biele/
červené), piva a nealkoholických nápojov
PRE NÁROČNÝCH

7

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

34 €

www.aminess.com

CENA NA 1 NOC
25.5.-7.6.
8.6.-21.6.
22.6.-12.7.
13.7.-23.8.
7.9.-20.9.
31.8.-6.9.
24.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
2
5
5
*dosp. os. zákl. lôž. - zvýhodnená cena
39
61
678
74
83
94
*dieťa 0-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. - zvýhodnená cena
21
32
340
38
43
48
*dieťa 7-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. - zvýhodnená cena
28
43
475
52
59
67
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
43
68
76
82
92
104
FM zľava 20%
34
54
61
66
74
83
dieťa 0-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2
23
35
39
42
47
53
dieťa 7-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2
31
48
54
58
65
73
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 MS
52
76
93
100
111
122
dosp. os. príst. v 1/2+1 MS
42
61
75
80
89
98
dieťa 0-6,99r. príst. v 1/2+1 MS
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. v 1/2+1 MS
27
39
47
51
56
62
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+2 MS
71
90
103
108
122
133
dosp. os. príst. 1/2+2 MS
57
73
82
87
98
107
1. a 2. dieťa 0-6,99r. príst. v 1/2+2 MS
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
1. a 2. dieťa 7-13,99r. príst. v 1/2+2 MS
36
46
52
55
62
67
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.),
DPH. PRÍPLATKY: detská postieľka do 2,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: izby označené * majú zvýhodnenú cenu – ubytovanie typu
FORTUNA – v obmedzenom počte izieb. 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!. Pes nie je povolený. Cena a informácie o doprave – strana 10.
13.4.-3.5.
21.9.-19.10.

SUPER CENA
2 DETI ZDARMA

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: asi 1 km od centra mestečka
Orebič
POPIS A PLÁŽ: v bezprostrednej blízkosti skalnato – štrkovej pláže s upravenými
plochami na slnenie, s piesočnatým dnom
v mori • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • aperitív bar
• predajňa suvenírov • WiFi internetové

pripojenie v celom hoteli zdarma • dva
vonkajšie bazény so sladkou vodou - jeden
pre deti so slnečnou terasou • slnečníky
a ležadlá pri bazéne ZDARMA (v obmedz.
počte) • bezplatné nestrážené parkovisko
UBYTOVANIE: klimatizované izby
• sprcha/WC • telefón • internetové pripojenie zdarma • trezor • minibar • SAT
TV • k dispozícii sú tri kategórie izieb:
STANDARD - 2-lôžkové izby bez možnosti prístelky, bez balkóna, orientované na
parkovú stranu • SUPERIOR (za príplatok)
- rozlohovo väčšie 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, bez balkóna, orientované na morskú stranu • JUNIOR SUITE (za
príplatok) - rozlohovo väčšie 2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch prísteliek, sú s balkónom, orientované na morskú stranu
STRAVA: ALL INCLUSIVE LIGHT (plná penzia, nápoje počas obeda a večere)
ŠPORT A ZÁBAVA: masáže a manikúra za
poplatok • stolný tenis • ihrisko na volejbal
na pláži • ihrisko na basketbal a futbal • na
terase živá hudba • diskotéka v mestečku

4.5.-24.5.

Orsan
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Dalmácia - Orebič

CHORVÁTSKO

hotel

ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obedy a večere formou bufetu
• počas obeda a večere čapované nápoje (biele/červené
víno, pivo, voda, nealko)

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 1 km od centra mestečka Orebič
POPIS A PLÁŽ: v bezprostrednej blízkosti
skalnato – štrkovej pláže s upravenými plochami na slnenie, s piesočnatým dnom v mori
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • aperitív bar • terasa • trezor na recepcii • výťah • WiFi inter-

netové pripojenie zdarma • otvorený bazén
s morskou vodou (ležadlá a slnečníky v obmedz. počte zdarma) • bezplatné parkovanie
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky, niektoré s možnosťou dvoch prísteliek (na vyžiadanie)
• sprcha/WC • fén • SAT TV • telefón • balkón • izby orientované na morskú stranu sú

za príplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE LIGHT
ŠPORT A ZÁBAVA: 2 tenisové kurty pri htl.
Bellevue (večerné osvetlenie) • plážový volejbal • stolný tenis • detský klub pre deti od
4 do 12 rokov • detské ihrisko • boccia • animačné programy pre deti i dospelých (v júli
a auguste) • diskotéka v mestečku

CENA NA 1 NOC
18.5.-7.6.
8.6.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-16.8.
7.9.-13.9.
31.8.-6.9.
17.8.-30.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
2
2
2
3
3
4
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2
43
50
60
68
76
85
FM zľava 20%
34
40
48
54
61
68
dieťa 2-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
23
26
31
35
39
43
dieťa 7-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
33
38
45
52
58
64
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1
46
53
63
71
79
87
dosp. os. príst. v 1/2+1
37
43
50
57
64
70
dieťa 2-6,99r príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
24
27
32
36
41
45
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-14.9.),
DPH. PRÍPLATKY: morská strana v 1/2 izbe 3-10 €/os., morská strana v 1/2+1 izbe dosp.os. 5-12 €, dieťa 7-13,99r. 3-6 €., detská
postieľka do 2,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE: 1/2 SINGLE USE izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave – strana 10.
13.4.-3.5.
28.9.-25.10.

4.5.-17.5.
14.9.-27.9.

PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

7

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ
VIDEO

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

34 €

www.orebic-hotels.hr

Kdeko¾vek ste, stojíme pri Vás.

S cestovným poistením od Európskej cestovnej poisťovne získate
okrem iného:
poistenie všetkých bežných športov bez príplatku vrátane vodného
lyžovania, potápania, raftingu, indsurfingu, jachtingu, ka oningu,
trekingu, snoubordingu, skialpinizmu, horolezectva, ferraty at .,
poistenie lieèebných nákladov až do výšky 1 milión E R vrátane
pátrania a záchrany na vode a v horách,
poistenie storna/nevyèerpania služieb aj bez obmedzenia
a spoluúèasti,
a ve¾a alších príjemných prekvapení

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 400 m od starobylého mesta
Korčula
POPIS A PLÁŽ: hotel pavilónového typu
pozostáva z viacerých budov • z hotelovej
terasy i reštaurácie je krásny výhľad na celú
zátoku mesta Korčula • priamo pred hotelom
cca 100 m sa nachádza kamenisto - štrková
pláž a pláž s betónovými platňami na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
• parkovisko za poplatok 8 €/deň/auto
VYBAVENIE: v centrálnej časti recepcia so
zmenárňou (trezor za poplatok) • TV miestnosť • lobby bar • reštaurácia • WiFi internetové pripojenie v priestoroch recepcie a lobby
baru zdarma • biliard • plážová reštaurácia
• taverna a terasa • za poplatok wellness centrum vo vedľajšom hoteli Marko Polo s fínskou
saunou, tureckými kúpeľmi, soláriom, kaderníctvom, fitness
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • kúpeľňa s WC • telefón • SAT TV
• balkón orientovaný na morskú stranu

STRAVA: raňajky formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: dva tenisové kurty
• minigolf pri hoteli Liburna • vodné športy na
pláži • požičovňa áut, motoriek a bicyklov • na
pláži potápačské centrum • tanečné večery so
živou hudbou 2x do týždňa • diskotéka v centre mestečka Korčula

CENA NA 1 NOC
13.4.-3.5.
4.5.-7.6.
8.6.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-23.8.
28.9.-31.10.
21.9.-27.9.
7.9.-20.9.
24.8.-6.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
5
5
5
dosp. os. zákl. lôž. STANDARD
57
72
89
105
119
FM zľava 20%
46
58
71
84
95
dosp. os. príst. STANDARD
41
51
63
74
84
dieťa 0-6,99r. príst. STANDARD
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. STANDARD
29
37
45
54
61
dosp. os. zákl. lôž. SUPERIOR
63
79
96
112
127
dosp. os. príst. SUPERIOR
44
56
68
79
90
dieťa 0-6,99r. príst. SUPERIOR
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. SUPERIOR
32
41
49
57
65
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+2 FAM
79
92
112
141
163
dosp. os. príst. v 1/2+2 FAM
56
65
79
99
115
1. a 2. dieťa 0-13,99r. príst. v 1/2+2 FAM
41
47
57
72
83
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH DO 22.6. A OD 28.9.2019. V CENE JE ZAHRNUTÉ:
1x ubytovanie s polpenziou, delegát na telefón (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY:
pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: pes do 15 kg 15 €/deň
- platba na mieste, detská postieľka ZDARMA. UPOZORNENIE: pes a detská postieľka LEN
NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
hotel

CHORVÁTSKO

ŠPORT A ZÁBAVA: dva tenisové kurty • minigolf • škola windsurfingu • vodné športy na
pláži • animačné programy pre deti a dospelých • živá hudba
PRE RODINY

do Orebiču

CENA NA 1 NOC
8.6.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-23.8.
7.9.-20.9.
24.8.-6.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
46
57
63
71
FM zľava 20%
37
46
50
57
dieťa 0-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
24
29
32
36
dieťa 7-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
33
41
44
50
dosp. os. príst.
33
41
44
50
dieťa 0-6,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os.
24
29
32
36
dieťa 0-13,99r. zákl. lôž. v samost. izbe
33
41
44
50
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH DO 22.6. A OD 7.9.2019. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s raňajkami, delegát na telefón (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová
taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: pes do 15 kg 15 €/deň - platba
na mieste, detská postieľka ZDARMA. UPOZORNENIE: izba 1/2 SINGLE USE, pes a detská
postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.
do Orebiču

18.5.-7.6.
21.9.-27.9.
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DIEŤA ZDARMA
VIDEO

7

GLOBTOUR.SK

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

46 €

Dalmácia - o. Korčula/Korčula

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: cca 10 min. od centra mestečka
POPIS A PLÁŽ: priamo pred hotelom je kamienková pláž s upravenými betónovými plochami na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia • á la
carte reštaurácia s terasou • lobby bar • bar pri
bazéne • WiFi internetové pripojenie zdarma
• otvorený bazén s morskou vodou • ležadlá
a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedz. počte) • parkovisko za poplatok 8 €/deň/auto
UBYTOVANIE: izby STANDARD - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky
• vaňa alebo sprcha/WC • SAT TV • telefón
• fén • trezor • minibar • izby orientované na
morskú stranu (na vyžiadanie a za príplatok)
• izby SUPERIOR majú balkón • izby JUNIOR
SUITE - dvojpodlažné rodinné izby pozostávajúce z dvoch miestností (v obývacej časti rozťah. gauč pre 1 dosp. os. alebo 2 deti do 13,99r.)
• balkón orientovaný na morskú stranu
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu

Liburna

www.korcula-hotels.com

CHORVÁTSKO

Park

PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

7

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

37 €

www.korcula-hotels.com

Dalmácia - o. Korčula/Korčula

hotel

hotel

Adria

Dalmácia - o. Korčula/Vela Luka

CHORVÁTSKO
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ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere sú
podávané formou bufetu
• 10:00-22:00 ponuka
domácich alkoholických
a nealkoholických nápojov
• tím animátorov organizuje
športové a zábavné hry
a súťaže počas dňa
DIEŤA ZDARMA

7

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

www.humhotels.hr

Arkada

Dalmácia - ostrov Hvar/Stari Grad

CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: nachádza sa v zátoke Plitvine
asi 2,5 km od mestečka Vela Luka, do ktorého vedie turistický chodník
POPIS A PLÁŽ: priamo pred hotelom je
pláž s upravenými betónovými a terasovitými plochami na slnenie • ležadlá a slnečCENA NA 1 NOC
do Splitu
11.5.-25.5.
26.5.-22.6.
23.6.-20.7.
21.7.-17.8.
22.9.-3.10.
8.9.-21.9.
18.8.-7.9.
nástupné dni
Ľubovolné
minimálny počet nocí
5
5
5
5
dosp. os. zákl. lôž.
53
57
67
75
FM zľava 20%
42
46
54
60
dieťa 0-5,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
22
24
28
31
dieťa 6-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
38
41
47
53
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
33
35
41
46
dieťa 0-6,99r. lôž rod.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, delegát
na telefón (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os.,
od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: balkón morská strana 7-9 €/os., pes do 10 kg 7 €/deň,
detská postieľka 7 €/deň. UPOZORNENIE: izba 1/1, detská postieľka a pes LEN NA
VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 10.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: asi 20 min. pešo od centra obľúbeného letoviska Stari Grad
POPIS A PLÁŽ: starší hotel s výbornou
polohou priamo na brehu mora a v blízkosti píniového hája • priamo pri hoteli
sú prírodné skalnato-kamenisté pláže
s upravenými plochami na slnenie a cca
100 m od hotela sa nachádza štrková pláž
• ležadlá na pláži za poplatok
SUPER CENA
DIEŤA ZDARMA

12

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

28 €

www.heliosfaros.com

CENA NA 1 NOC
8.6.-5.7.
6.7.-23.8.
24.8.-6.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
35
45
57
FM zľava 20%
28
36
46
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
18
24
18
dosp. os. príst.
18
23
29
dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
24
29
ZDARMA
ZĽAVA 7=6 V TERMÍNOCH 25.5.-8.6., 6.7.-13.7. A 7.9.-21.9.2019. V CENE JE
ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, delegát na telefón (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ
PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os. PRÍPLATKY: morská
strana 3-4 €/os., obed 14 €/os., detská postieľka do 1,99r. 7 €, locco transfer/ prístav-hotel 7 €/os.
(obojsmerne) - platba na mieste. UPOZORNENIE: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE,
pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
do Splitu

25.5.-7.6.
7.9.-21.9.

níky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: reštaurácia • recepcia (trezor na recepcii za poplatok) • aperitív bar
• bar na pláži • TV miestnosť • WiFi internetové pripojenie za poplatok • otvorený
bazén so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedz. počte)
• bezplatné parkovisko je v blízkosti hotela
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky pre dieťa do
11,99r. • sprcha/WC • SAT TV • fén • časť
izieb má balkón orientovaný na morskú
stranu (za príplatok)
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: animačné programy
pre deti a dospelých • živá hudba • dva
tenisové kurty • plážový volejbal • detské
ihrisko • vodné športy na pláži

VYBAVENIE: recepcia (trezor zdarma) • reštaurácia • taverna • kaviareň
• cukráreň • snack bar • krytý bazén
s morskou vodou (funkčný len v mimosezóne) • sauna • otvorený bazén
s morskou vodou, s barom a terasou na
slnenie • ležadlá a slnečníky pri bazéne
zdarma (v obmedz. počte) • WiFi internetové pripojenie v priestoroch recepcie a pri bazéne zdarma • bezplatné
parkovanie
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby • sprcha/
WC • SAT TV • telefón • balkón orientovaný na parkovú alebo morskú stranu
(za príplatok) • izby orientované na morskú stranu majú ventilátor • prístelka je
možná len do izby orientovanej na parkovú stranu
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere
podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: fitness • v blízkosti
hotela sa nachádza športové centrum,
kde sú 4 tenisové kurty (antuka+betón),
stolný tenis, minigolf, plážový volejbal •
tanečné večery so živou hudbou
UPOZORNENIE: klienti cestujúci autobusovou dopravou do Splitu (prístav) sa
individuálne prepravujú trajektom na
ostrov Hvar do mestečka Stari Grad • od
trajektového prístavu v Stari Grade do hotela Arkada je možné zabezpečiť transfer
pri ceste tam i späť za poplatok

Lavanda

hotel Lavanda

izba depandans

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 15 min. pešo od centra obľúbeného letoviska Stari Grad • v blízkosti hotela
Arkada
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex tvorí hlavná budova hotela a depandansy • asi 50 m od
pláže, v blízkosti píniového hája • pláž priamo
pri komplexe je dláždená so skalnými plochami a asi 100 m ďalej je štrková pláž
VYBAVENIE: hlavná recepcia v hoteli (trezor
zdarma) • reštaurácia • bar pri bazéne • dva
vonkajšie bazény pre dospelých a pre deti so
sladkou vodou a s terasou na slnenie • ležadlá
a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedz. poč-

depandans Lavanda

te) • WiFi internetové pripojenie na recepcii
a pri bazéne zdarma • bezplatné parkovisko
• hostia z depandansov môžu využívať všetky služby hotela
UBYTOVANIE: HOTEL - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky •
sprcha/WC • SAT TV • telefón • balkón orientovaný na morskú stranu • DEPANDANSY všetky typy izieb - sprcha/WC • SAT TV • telefón • balkón orientovaný na morskú stranu •
DEPANDANS 1 - 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky (rozkladacie kreslo) • DEPANDANS 2
- klimatizované 2-lôžkové izby a rodinné izby
(dve 2-lôžkové izby prepojené dverami)

STRAVA: ALL INCLUSIVE LIGHT
ŠPORT A ZÁBAVA: fitness v htl. Arkada
• v blízkosti hotela sa nachádza športové centrum - 4 tenisové kurty, stolný tenis, minigolf,
plážový volejbal
UPOZORNENIE: klienti cestujúci autobusovou dopravou do Splitu (prístav) sa individuálne prepravujú trajektom na ostrov Hvar
do mestečka Stari Grad • od trajektového prístavu v Stari Grade do htl. komplexu Lavanda
je možné zabezpečiť transfer pri ceste tam
i späť • klienti v depandansoch majú transfer
v cene, klienti hotela za poplatok

CENA NA 1 NOC
8 – DŇOVÉ POBYTY
HOTEL LAVANDA
DEPANDANSY LAVANDA
20.4.-24.5.
25.5.-7.6.
8.6.-5.7.
6.7.-23.8.
15.6.-22.6. 22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
21.9.-12.10.
7.9.-20.9.
24.8.-6.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
29.6.-6.7.
17.8.-31.8.
13.7.-17.8.
nástupné dni
Ľubovoľné
Sobota
minimálny počet nocí
3
3
3
3
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
41
51
67
82
365
395
425
455
485
FM zľava 20%/ 35%
33
41
54
66
237
257
276
296
315
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
22
26
35
58
274
297
319
342
364
dosp. os. príst.
29
36
48
58
274
297
319
342
364
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. v 1/2+1
25
30
ZDARMA
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCL. LIGHT ZDARMA
1. a 2. dieťa 3-14,99r. príst. v 1/2+2
274
297
319
342
364
ZĽAVA 7=6 PRI HOTELI V TERMÍNOCH DO 8.6., 6.7.-13.7. A OD 7.9.2019. V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x, resp. 7x ubytovanie s plnou
penziou - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (15.6.-14.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r.
1,35 €/os./deň, od 18r. 2,70 €/os./deň, klimatizácia v depandanse 20€/os. PRÍPLATKY: detská postieľka do 1,99r. 7 €/deň, locco transfer/
prístav - hotel 7 €/os. (obojsmerne) - platba na mieste (LEN KLIENTI HOTELA). UPOZORNENIE: dospelá osoba na 3. a 4. lôžku v 1/2+2 platí
plnú cenu, detská postieľka a 1/1 PS izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
do Splitu

ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obedy a večere
podávané formou bufetu
• počas obeda a večere 2
druhy domácej liehoviny,
čapované pivo, nealkoholické nápoje a rozlievané víno
• popoludní zmrzlina alebo
pukance pre deti

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*
DIEŤA ZDARMA

12

FIRST MINUTE
zľava až do

35%

od

237 €

www.heliosfaros.com

CHORVÁTSKO

111

Dalmácia - ostrov Hvar/Stari Grad

hotelový komplex

hotelový komplex

Fontana

Dalmácia - ostrov Hvar/Jelsa

CHORVÁTSKO

112

izba Classic

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: cca 10 min. chôdze po pobrežnej
promenáde od centra mestečka Jelsa
POPIS A PLÁŽ: komplex viacerých pavilónov je situovaný vo svahu v borovicovom
lesíku • priamo pod komplexom je skalnato-kamenistá pláž s upravenými plochami
na slnenie • cca 200 m od hotela je malá
piesočnato - kamienková pláž
VYBAVENIE: recepcia • reštaurácia v centrálnej budove priamo nad plážou • bar pri
bazéne • beauty a spa • fitness • WiFi in-

ALL INCLUSIVE LIGHT
ZA PRÍPLATOK

• raňajky, obedy a večere
formou bufetu
• počas obeda a večere
neobmedzená konzumácia
čapovaného vína (biele/červené), piva a nealko nápojov
SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

FIRST MINUTE
zľava až do

35%
od 182 €
www.adriatiq-hotels.com

8 – DŇOVÉ POBYTY
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
6.7.-24.8.
dĺžka pobytu
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
280
310
355
385
FM zľava 35%
182
202
231
250
dosp. os. príst.
252
279
320
347
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
224
248
284
308
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-5,99r. lôž. rod.
140
155
178
193
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (15.6.-14.9.),
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os.,od 18r. 18,90 €/os.
PRÍPLATKY: All INCLUSIVE LIGHT - dieťa do 5,99r. 40 €, dosp. os. 80 €, detská postieľka
do 1,99r. 30 €/os., pes 79 €. UPOZORNENIE: dieťa 0-5,99r. lôž. rodiča, 1/1 izba , detská
postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 10.
do Splitu

ternetové pripojenie v celom hoteli zdarma
• dva vonkajšie bazény s morskou vodou
- pre dospelých a pre deti • ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedz. počte) • bezplatné
parkovisko
UBYTOVANIE: v pavilónoch BURIN, LEVANAT a MAESTRAL • izby typu CLASSIC - 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky
• sprcha/WC • SAT TV • telefón • ventilátor
• balkón alebo terasa orientovaná na morskú
stranu
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, resp. ALL INCLUSIVE LIGHT za
príplatok
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisový kurt • stolný
tenis • animačné programy pre deti a dospelých (7. a 8. mesiac) • živá hudba 1-2 krát
do týždňa
UPOZORNENIE: klienti cestujúci autobusovou dopravou do Splitu (prístav) sa individuálne prepravujú trajektom na ostrov
Hvar do mestečka Stari Grad • zo Stari Gradu
do Jelsy /htl. Fontana sa klienti individuálne
prepravujú transferom - miestny autobus,
resp. taxi

Bluesun Bonaca

113

Dalmácia - ostrov Brač/Bol

CHORVÁTSKO

hotel

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: asi 10 min. pešo od centra mestečka Bol
POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a pavilónov
• rozprestiera sa v rozľahlej záhrade cca
150 m od štrkovej pláže • slnečníky a ležadlá na pláži za poplatok • asi 600 m od
komplexu je dlhý piesčitý výbežok Zlatni
rat, ktorý vybieha do mora a mení uhol
podľa prílivu a odlivu
VYBAVENIE: v centrálnej časti recepcia
• TV miestnosť • obchod so suvenírmi
• WiFi internetové pripojenie zdarma v ce-

lom hoteli • na slnečnej terase je bazén so
sladkou vodou • pri bazéne ležadlá a slnečníky zdarma (v obmedz. počte) • uteráky za
vratnú kauciu • za poplatok môžu hostia
využívať aj wellness centrum v susednom
hoteli Elaphusa • bezplatné parkovisko
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC
• SAT TV • telefón • fén • balkón • všetky
izby sú orientované na morskú stranu
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: škola tenisu a tenisové kurty • požičovňa tenisových rakiet
a loptičiek • škola surfovania • škola potá-

PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

DENNÉ NÁSTUPY MOŽNÉ

pania • požičovňa surfov, kajakov, bicyklov
• celodenné animačné programy pre deti
dospelých a tanečné večery so živou hudbou • v mestečku sú obchody, reštaurácie

CENA NA 1 NOC
25.5.-21.6.
22.6.-5.7.
6.7.-19.7.
20.7.-16.8.
14.9.-20.9.
7.9.-13.9.
17.8.-6.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
50
63
110
129
141
151
FM zľava 20%
40
50
88
103
113
121
dosp. os. príst.
40
50
88
103
113
121
dieťa 3-13,99r. príst. s 2 dosp. os.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, delegát na telefón (15.6.-14.9.),
DPH. PRÍPLATKY: detská postieľka do 2,99r. 14 € (do 25.5. ZDARMA). UPOZORNENIE: Izba 1/1 BMS LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je
povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 10.
do Splitu

13.4.-10.5.
5.10.-11.10.

11.5.-24.5.
21.9.-4.10.

14

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

40 €

www.bluesunhotels.com

hotel

Adriatic

Dalmácia - Dubrovník

CHORVÁTSKO

114

SUPER CENA

CENA NA 1 NOC
28.4.-11.5.
12.5.-15.6.
16.6 -6.7.
7.7.-17.8.
29.9.-5.10.
8.9.-28.9.
18.8.-7.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
35
41
43
57
65
FM zľava 20%
28
33
34
46
52
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
25
29
31
41
46
dosp. os. príst.
28
33
35
46
53
dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
18
21
23
29
34
dieťa 2-11,99r. príst. s 1 dosp. os.
25
29
31
41
46
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, delegát na telefón (15.6.-7.9.),
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os.
PRÍPLATKY: morská strana 3-9 €/os., detská postieľka do 1,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE:
1/1 PS izba a prístelka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave – strana 10.
13.4.-27.4.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

28 €

www.dubrovnikhotels.travel

Vis

CHORVÁTSKO

hotel

Dalmácia - Dubrovník

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: na polostrove Lapad nad hotelom Vis • asi 4 km od historického centra
mesta Dubrovnik
POPIS A PLÁŽ: hotel tvorí hlavná budova s centrálnou recepciou a pavilón • cez
miestnu komunikáciu je z časti štrkovo-kamenistá pláž a z časti upravená s betónovými plochami na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: centrálna klimatizovaná

reštaurácia priamo pri pláži • aperitív
bar s priestrannou terasou • spoločenská
miestnosť s TV • WiFi internetové pripojenie v celom hoteli zdarma • snack bar
na pláži • slnečná terasa • SPA centrum
• fitness v blízkom hoteli Uvala za poplatok
• parkovisko zdarma (nutné nahlásiť)
UBYTOVANIE: v hlavnej budove • čiastočne zrenovované, klimatizované 2-lôžkové izby • sprcha/WC • SAT TV • telefón
• fén • izby orientované na morskú stranu
majú balkón (za príplatok) • izby s prístelkou sú bez balkóna (na vyžiadanie)
STRAVA: polpenzia – raňajky a večere podávané formou bufetu v centrálnej reštaurácii pod cestou pri pláži
ŠPORT A ZÁBAVA: tenis • škola tenisu
• škola potápania „Solaris“ • vodné športy
na pláži • zábava v centre Dubrovnika

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: na polostrove Lapad • asi 4 km od
historického centra mesta Dubrovnik
POPIS A PLÁŽ: hotel je v tesnej blízkosti hotela Adriatic pod svahom borovicového hája
• v letných mesiacoch je na pláži otvorená
reštaurácia so špecialitami na grile • pláž priamo pod hotelom je z časti štrkovo-kamenistá
a z časti upravená s betónovými plochami na
slnenie, ktorá pozvoľne klesá do mora • leSUPER CENA

CENA NA 1 NOC
28.4.-11.5.
12.5.-15.6.
16.6.-6.7.
7.7.-17.8.
29.9.-5.10.
8.9.-28.9.
18.8.-7.9.
nástupné dni
Ľubovoľné
minimálny počet nocí
3
3
3
3
3
dosp. os. zákl. lôž.
41
52
60
87
93
FM zľava 20%
33
42
48
70
74
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os.
29
37
42
62
66
dosp. os. príst.
33
42
48
70
75
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os.
21
27
31
45
47
dieťa 0-11,99r. príst. s 1 dosp. os.
29
37
42
62
66
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 1x ubytovanie s polpenziou, delegát na telefón (15.6.-7.9.),
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 12-17,99r. 1,35 €/os., od 18r. 2,70 €/os.
PRÍPLATKY: morská strana 3-6 €/os., detská postieľka do 1,99r. ZDARMA. UPOZORNENIE:
1/1 PS izba a prístelka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie
o doprave – strana 10.
13.4.-27.4.

FIRST MINUTE
zľava až do

20%

od

33 €

www.dubrovnikhotels.travel

žadlá a slnečníky na pláži za poplatok
VYBAVENIE: recepcia (trezor zdarma)
• reštaurácia • aperitív bar • plážový snack
bar Lido • predajňa suvenírov • internetový
kútik (za poplatok) • WiFi internetové pripojenie v celom hoteli zdarma • parkovisko zdarma (nutné nahlásiť)
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové izby
• kúpeľňa s WC • SAT TV • telefón • fén • balkón • izby sú orientované na parkovú alebo
morskú stranu (za príplatok) • izby s prístelkou sú bez balkóna (na vyžiadanie)
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu
ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti tenis • škola
tenisu • škola potápania „Solaris“ • vodné
športy na pláži • posedenie pri živej hudbe,
resp. zábava v centre Dubrovnika

Fakultatívne výlety
OSTROVY HVAR A BRAČ –
celodenný výlet loďou, plavba
na ostrov Hvar, návšteva typicky dalmatínskeho mestečka
Jelsa, individuálna prehliadka,
pokračovanie v plavbe na ostrov
Brač do mesta Bol, kúpanie sa
na najkrajšej pláži Jadranského
mora „Zlatni rat“. V čase obeda
sa na lodi podávajú grilované
ryby a domáce víno.

Bol

Kornati

CHORVÁTSKO

BENÁTKY – celodenný výlet rýchloloďou (cca 2 hod. jedna cesta), prehliadka
mesta s odborným sprievodcom, pre výletníkov sa organizujú za poplatok plavby
gondolami a obed.
FISH PIKNIK – celodenný výlet loďou pozdĺž
pobrežia Istrie, vyhliadková plavba za prírodnými krásami a prímorskými mestečkami spojená s kúpaním. Na lodi sa podáva obed – ryba
a domáce víno.
PANORAMA TOUR – poldenný výlet loďou
pozdĺž istrijského pobrežia. Panoramatická
prehliadka zelených ostrovčekov, lagún a prímorských mestečiek.

LIMSKI FJORD – poldenný výlet loďou do najkrajšieho istrijského zálivu, ktorý je
dlhý 12 km. Je chránenou prírodnou rezerváciou a je známy umelým chovom mušlí
a chovom rýb.

KORNATI – celodenný výlet loďou do národného parku Kornati. Plavba súostrovím Kornati, ktoré tvorí 148 ostrovov v dĺžke 35 km a šírke asi 13 km.
Kúpanie sa v slanom jazere a obed na lodi – grilované ryby a domáce víno.
MEDJUGORJE – celodenný výlet autobusom so sprievodcom. Návšteva
známeho pútnického miesta, pri ceste
späť návšteva vodopádov „KRAVICE“
a zastávky s panoramatickou prehliadkou ostrovov a pobrežia.

DUBROVNIK – celodenný výlet autobusom so sprievodcom. Panoramatická prehliadka historického mesta zapísaného na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
a prehliadka starého mesta spojená s návštevou najznámejších pamätihodností.

Trogir

Split

SPLIT - TROGIR – poldenný výlet autobusom so sprievodcom. Návšteva najväčšieho
mesta na chorvátskom pobreží – SPLITU a historického TROGIRU. Pre svoje mimoriadne cenné kultúrno-historické pamiatky, stredomorský kolorit a malebnú polohu
patria k najobľúbenejším a najnavštevovanejším miestam v celom Chorvátsku.
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Brijuni
OSTROVY BRIJUNI (BRIONI) – poldenný výlet loďou, príjemná plavba
okolo rozmanitého pobrežia Istrie. Súostrovie Brioni patrí k národným parkom, pozostáva zo 14 väčších i menších ostrovčekov, pokrytých
bujnou stredomorskou vegetáciou.
PLITVICE – celodenný autobusový výlet do národného
parku Plitvice. Vstup a prehliadka národného parku
s odborným sprievodcom.

SLAPOVI KRKA – celodenný výlet autobusom do
národného parku Vodopády rieky Krka a prehliadka so sprievodcom. Krka je jedna z najzaujímavejších riek prameniacich v Chorvátsku, po väčšinu
svojho toku prechádza kaňonom. Nachádza sa na
nej mnoho vodopádov a niekoľko jazier. Medzi najkrajšími vodopádmi Roški slap a Skradinski buk leží
františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.

Plitvice

