
Chorvátsko – krajina tisícročnej histórie 
a kultúry, turistický raj, ktorej brehy sú 
obmývané priezračnými vodami Jadranu. 
Snúbia sa tu ideálne prírodné podmienky 
reprezentované čistým morom a neporuše-
nou prírodou, so stopami ľudskej civilizácie 
dávnej doby. Nádherné sú skalnaté a ka-
mienkové pláže, ktorých krása je znásobená 
panorámou pohorí, pyšne sa vypínajúcich 
nad malebnými mestečkami na pobreží. 
Územie krajiny sa rozprestiera na Balkán-
skom polostrove a je rozdelené na tri zák-
ladné časti – ISTRIA, KVARNER a DALMÁCIA.

ISTRIA
Najväčší polostrov Jadranu je najživšou a turisticky 
najvyspelejšou oblasťou Chorvátska. Vstupnou brá-
nou Istrie je stredoveké mestečko UMAG, ktorého 
história siaha do rímskych čias. Malebné mestečko 
NOVIGRAD taktiež púta turistov svojou históriou. 
POREČ je jedno z najznámejších a najvyhľadávanej-
ších turistických stredísk. PULA je najstaršie a naj-
väčšie mesto istrijského polostrova. Medzi jeho 
najznámejšie pamiatky patrí Koloseum – nádherný 
rímsky amfiteáter z 1. storočia. V blízkosti Puly sú 
vyhľadávanými turistickými strediskami mestečká 
MEDULIN a BANJOLE. Populárnym letoviskom Is-
trie je aj RABAC, z ktorého je nádherný výhľad na 
Kvarnerský záliv a v neposlednom rade starobylý 
ROVINJ, jedno z najkrajších miest Istrie vôbec.

KVARNER
Kvarnerská riviéra je úzky pruh pobrežia, nad kto-
rým sa vypínajú svahy masívu Učka. Je to oblasť 
tradičných kúpeľných miest ako napríklad CRIKVE-
NICA alebo NOVI VINODOLSKI. Táto oblasť je známa 
aj desiatkami obývaných i neobývaných ostrovov. 

DALMÁCIA
Je pomenovanie strednej časti jadranského pobre-
žia Chorvátska, ktoré sa tiahne v dĺžke 1000 km 
a patrí medzi najkrajšie a najznámejšie turistické 
oblasti v Európe. Vysoké horské hrebene chránia 
pobrežie pred prúdením chladných vetrov. Celé 
dalmatínske pobrežie delíme na tri základné oblasti 
– SEVERN , STREDN  a JUŽN  DALMÁCIU. 
Severná Dalmácia je malebne členená množstvom 
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ostrovov od Ugljanu cez Dugi Otok, Pašman až po 
najmenšie ostrovčeky. Medzi najznámejšie turis-
tické centrá patria známe prístavné mestá ako 
ZADAR a ŠIBENIK, pre svoje historické pamiatky je 
najnavštevovanejším mestom práve dve tisícročia 
staré mesto TROGIR. Významnými turistickými 
strediskami sú aj rušné VODICE a malebné mesteč-
ko SV. FILIP I JAKOV. Stredná Dalmácia sa rozkladá 
od Splitu po Ploče, pod útesmi pohoria Biokovo, kde 
sa rozprestierajú nádherné štrkovité pláže, nespo-
četné zátoky, olivové háje, priezračné more. Práve 
tu začína oáza vašich dovolenkových snov – MA-
KARSKA RIVI RA. Medzi atraktívne a vyhľadávané 
letoviská Makarskej riviéry patria MAKARSKA, BAŠ-
KA VODA, PODGORA, DRVENIK, PODACA a GRADAC. 
Južná Dalmácia siaha od polostrova Pelješac až 
po čiernohorskú hranicu. Polostrov PELJEŠAC s le-
toviskami OREBIČ a TRPANJ je s pevninou spojený 
úzkou šijou pri mestečku Ston. Posledným, ale 
právom najkrajším mestom v celom Stredomorí je 
DUBROVNIK. Mesto láka vďaka mnohým kultúrno-
-historickým pamiatkam mimoriadnej hodnoty.
www. croatia.hr
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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),

. - 8. deň: pobyt pri mori, voľný program s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,  

. 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).

D LEŽITÉ INFORMÁCIE
PRÍPLATKY

Povinné príplatky Príplatky

Pobytová taxa 
osoba od 12r. do 18r./noc

Pobytová taxa 
osoba od 18r./noc

Cestovné poistenie osoba/deň

A1* A3*

1,35 € 2,70 € 2,80 € 3,40 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5. 
Upozornenie: pobytová taxa je povinným príplatkom, pokiaľ už nie je zahrnutá v cene pobytu.

Podaca
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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. 2019). Do tejto oblasti premávajú klimatizované zájazdové autobusy vybavené videom a občerstvením (teplé a chladené nápoje 
za poplatok). Sprievodca v autobusoch nie je súčasťou prepravy.

MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA - ZVOZOVÁ TRASA SMER BRATISLAVA
Bratislava Dunajská Streda,  

Sereď Nitra, Trnava
Komárno, Levice 

Nové Zámky, Partizánske,  
Piešťany, Topoľčany

Nové Mesto nad Váhom, Prievidza
Trenčín, Žiar nad Hronom

Banská Bystrica, Martin,  
Považská Bystrica, Púchov,  

Ružomberok, Zvolen,  
Žilina, Liptovský Mikuláš 

- 5 € 11 € 14 € 16 €

MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA - ZVOZOVÁ TRASA SMER KOŠICE
Košice, Prešov Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves

- 14€

Priama trasa z uvedených nástupných miest je plánovaná do oblasti ISTRIA/KVARNER v nástupných termínoch 19.6. - 21.8.2020, do oblasti DALMÁCIA v nástupných termínoch 12.6. - 4.9.2020 a uskutoční 
sa pri minimálnom počte 25 cestujúcich.

UPOZORNENIE: 
• 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
•  v prípade nedostatočného počtu cestujúcich môže byť preprava v okrajových termínoch zrušená.

TERMÍNY 10-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV
Odchod SR 29..5.* 5.6.* 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.* 11.9.* 18.9.*

Príchod SR 7.6.* 14.6.* 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9 13.9.* 20.9.* 27.9.*

* v daných termínoch sa autobusová doprava uskutoční len pri minimálnom počte 25 cestujúcich.
Upozornenie: v prípade ubytovania na ostrove je autobusová doprava zabezpečovaná do najbližšieho prístavu na pevnine.

CENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Letovisko 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 99 € 110 € 75 € 30 €

Zaton, Petrčane, Zadar (prístav), Sv.Filip i Jakov,  
Biograd na Moru, Pirovac, Vodice, Šibenik, Primošten 105 € 115 € 85 € 30 €

Split (prístav), Omiš/Nemira, Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi,  
Podgora, Drvenik, Podaca, Gradac, Orebičk 115 € 125 € 95 € 30 €

V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava a DPH. • INFANT - dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, t.z. platí cenu autobusovej dopravy

ŠPECIÁLNA AKCIA PRE DETI S POBYTOM ZDARMA VO VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH

Ubytovacie zariadenie
Nástupné termíny

29.5. - 19.6. (vrátane) 26.6. - 21.8. 28.8. - 18.9. (vrátane)
ISTRIA a KVARNER 

DIE A DOPRAVA
ZDARMA Z AVA 20 € DIE A DOPRAVA

ZDARMA
app. KANEGRA PLP, komplex ADRATIC/JADRAN, app. POLYNESIA PLP, hotel  AMINNES LAGUNA, hotel DELFIN, 
hotel ZORNA, hotel PULA, hotel ARENA HOLIDAY, htl. kompex CENTINERA, hotel MIMOSA/LIDO PALACE,  
hotel NARCIS, pavilóny AD TURRES
SEVERNÁ DALMÁCIA

DIE A DOPRAVA
ZDARMA Z AVA 20 € DIE A DOPRAVA

ZDARMAapp. ZATON 3*/4* PLP, hotel PINIJA, hotel ALBA, hotel ADRIATIC, hotel a app. MIRAN PLP

STREDNÁ a JUŽNÁ DALMÁCIA
DIE A DOPRAVA

ZDARMA Z AVA 20 € DIE A DOPRAVA
ZDARMA

penzión KNEZOVI , bungalovy URANIA, penzión MEDITERANEO, htl. komplex ALEM, hotel RIVIJERA,  
hotel BIOKOVKA, hotel PALMA, penzión MARA, hotel PODGORKA,  hotel NANO,  
hotel RESORT MORENIA, hotel LABINECA, htl. komplex LAGUNA, hotel OAZA, depandansy BELLEVUE

V uvedených zariadeniach platí ŠPECIÁLNA AKCIA
-  v termínoch od 29.5. - 19.6. (vrátane) a od 28.8. - 18.9. (vrátane) 1. A 2. DIEŤA NA PRÍSTELKE S POBYTOM ZDARMA má aj AUTOBUSOV  DOPRAVU ZDARMA
- v termínoch 26.6. - 21.8. 1. A 2. DIEŤA NA PRÍSTELKE S POBYTOM ZDARMA má z ceny autobusovej dopravy Z AVU 20 €.



SUPER 
CENA

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

dosp. os. zákl. lôž. 299 359 299 279
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa,  autobusová doprava, služby delegáta (13.6.-
12.9.), DPH. Príplatky: morská strana 15 €/os., obed 63 €/os. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a 
informácie o doprave - strana 76 a 77.

CHORVÁTSKO

78

od 299 €

Oficiálna kategória: **

Poloha: v stredisku ZELENA LAGUNA, v jed-
nom z najupravenejších a najlepšie vybave-
ných turistických centier Jadranu • spojenie 
s centrom Poreča (cca 6 km) možné loďkou 
alebo turistickým vláčikom

Popis a pláž: členitá budova hotela tvorená 
niekoľkými krídlami je situovaná na slnečnom 
polostrove a obklopená zeleňou • prírodná 
štrkovo-kamenistá pláž s upravenými betó-
novými plochami na slnenie je vzdialená asi 
100 m • ležadlá a slnečníky na pláži za po-
platok

Vybavenie: klimatizované spolo-
čenské priestory • recepcia  • trezor 
(za poplatok) • klimatizovaná reštau-
rácia  • 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 ba-
rom • ležadlá v obm. počte zdarma • priestor 
na odkladanie bicyklov • parkovanie pri hoteli 
za poplatok 1 €/auto/deň

Ubytovanie: menšie 2-lôžkové izby (cca 
15m2, väčšina s oddelenými posteľami) 
• sprcha/WC • telefón • balkón • izby oriento-
vané na morskú stranu aj bočne (za príplatok) 

Strava: polpenzia - raňajky a večere sú po-
dávané formou bufetových stolov

Šport a zábava: v blízkosti detské ihrisko, 
rôzne reštaurácie, bary, obchodíky • plážové 
a športové centrum – tenis, minigolf, basket-
bal, volejbal, nohejbal • požičovňa bicyklov, 
člnov • tobogan • vodné športy • potápanie 
• parasailing • strelnica • celodenné ani-
mačné programy pre deti i dospelých (v obd. 
31.5.-4.9.)

POREČ

HOTEL DELFIN    

PROGRAM 55+

VÝHODY: cena vrátane autobusovej 
dopravy



SUPER 
CENA

SUPER 
CENA

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

dosp. os. zákl. lôž. 289 314 314 289
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová doprava, služby delegáta (13.6.-12.9.), 
DPH. Príplatky: balkón 30 €/os., plná penzia PLUS 85 €/os., 1/1 izba 120 €/os. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA 
VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77.

10-DŇOVÉ ZÁ AZDY 
12.6.-21.6. 19.6.-28.6. 28.8.-6.9.

dosp. os. zákl. lôž. 299 319 319
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová doprava, služby delegáta (13.6.-12.9.), 
DPH. Príplatky: morská strana 25 €/izba, 1/1 izba 120 €/os. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a 
informácie o doprave - strana 76 a 77.
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od 299 €

od 289 €

Oficiálna kategória: ***

Poloha: asi 3 km od Biogradu na Moru 
• vzdialený asi 300 m od centra mestečka Sv. 
Filip i Jakov

Popis a pláž: menší trojposchodový hotel 
spolu s apartmánmi CROATIA tvorí stredisko 
Croatia • asi 50-150 m od štrkovo – kame-
nistej pláže • z jednej strany lemuje stredisko 
magistrála a z druhej strany prímorská pro-
menáda • 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 • reštaurácia 
s terasou na pláži • supermarket • bezplat-
né parkovanie • WiFi internetové pripojenie 
v celom stredisku zdarma

Ubytovanie: HOTEL - 2-lôžkové izby  
• sprcha/WC • SAT TV • chladnička • telefón 
• balkón • nachádzajú sa na 1. alebo 2. po-

schodí • orientácia na parkovú alebo morskú 
stranu (za príplatok) 

Strava: HOTEL - polpenzia - raňajky 
i večere formou bufetu , jeden nápoj k večeri

Šport a zábava:  tenisové osvetlené kurty 
(požičanie rakety za poplatok) • plážový vo-
lejbal a vodné športy na pláži • prechádzky 
po promenáde do mestečka, kde sú obcho-
díky, reštaurácie, kaviarne a malý prístav pre 
výletné lode

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 • je situovaný na vyvýše-
nine • k promenáde Lungomare a najbližšej 
okruhliakovej pláži vzdialenej cca 200 m sa 
schádza  upravenou cestičkou • pláže v okolí 
sú prevažne prírodné, skalnaté s upravenými 
plochami na slnenie • v jednej časti nádherná 
menšia štrková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky na plážach za 
poplatok

Vybavenie: vstupné priestory s recepciou 
• reštaurácia • aperitív bar s terasou • otvo-
rený bazén so sladkou vodou • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zdarma (v obmedz. počte) 
•  slnečná terasa • fitnes (za poplatok) • 

sauna (za poplatok) • bezplatné parkova-
nie • v priestoroch recepcie a aperitív baru 
a v izbách WiFi pripojenie zdarma

Ubytovanie: štandardne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby viacerých typov • majú 
kúpeľňu s WC • fén • SAT TV • telefón • tre-
zor • WiFi (zdarma) • francúzsky balkón resp. 
balkón (za príplatok)   

Strava: polpenzia - raňajky a večere podá-
vané formou bufetu • počas večere čapované 
nápoje v neobmedzenom množstve (biele/
červené víno, pivo, voda, nealko) 

Šport a zábava: plážový volejbal pri hoteli 
(za poplatok) • bežecký chodník v blízkom 
lesíku • v blízkosti - tenisové kurty, špor-
tové ihriská, vodné športy, škola potápania 
sú vzdialené cca 2 km od hotela • možnosti 
zábavy v meste Pula spojené s návštevou 
kultúrnych podujatí

 PULA

SV. FILIP I JAKOV

HOTEL ALBA     

HOTEL PULA    

VÝHODY: cena vrátane autobusovej 
dopravy

VÝHODY: cena vrátane autobusovej 
dopravy



SUPER 
CENA

SUPER 
CENA

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

dosp. os. zákl. lôž. 259 299 319 319 309 259
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová doprava, služby delegáta (6.6.-12.9.), 
DPH. Príplatky: balkón 10 €/izba, 1/1 izba 120 €/os., klimatizácia 5 €/deň/izba - platba na mieste. Upozornenie: 
1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77.

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

dosp. os. zákl. lôž. 329 359 379 379 359
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová doprava, služby delegáta (6.6.-12.9.), 
DPH. Príplatky: balkón 14 €/os., all inlcuisve light 70 €/os., 1/1 izba 160 €/os. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA 
VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77.

CHORVÁTSKO

CHORVÁTSKO

80

od 329 €

od 259 €

Oficiálna kategória: **

Poloha: na okraji mesta Makarska • asi 1 
km od centra

Popis a pláž: hotelový komplex pavilóno-
vého 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 (tre-
zor zdarma) • reštaurácia • aperitív bar • TV 
sála • WiFi internetové pripojenie v celom 
hoteli zdarma • bezplatné parkovanie priamo 
v areáli komplexu

Ubytovanie: v jednotlivých pavilónoch roz-
miestnených nad centrálnou budovou • štan-
dardné 2-lôžkové izby • SAT TV • sprcha/WC 
• chladnička • ventilátor • telefón • časť 
izieb má balkón (za príplatok) 

Strava: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu

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 na-
chádzajú mnohé kaviarničky, pivárne, cukrár-
ne s terasami, diskotéky a rušný nočný život

Oficiálna kategória: ***

Poloha: priamo v centre letoviska Baška Voda

Popis a pláž: príjemný, rodinný dvojposcho-
dový penzión sa nachádza v jednej z bočných 
uličiek • vzdialený cca 200 m od pobrežnej 
promenády a štrkovo-kamienkovej pláže • le-
žadlá 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 dispozí-

cii spoločná chladnička • parkovanie možné 
v okolí penziónu (za poplatok) • WiFi interne-
tové pripojenie v celom penzióne za poplatok

Ubytovanie: útulne zariadené izby 2-lôžkové 
izby nie sú identické, čo sa týka situovania vo 
vile, rozlohy a sú rôznych typov • sprcha/WC 
• SAT-TV •  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, vo-
lejbal, hádzaná, nohejbal, stolný tenis, boccia 
a vodné športy na pláži • diskotéka a hudobné 
bary na pláži v mestečku Baška Voda

BAŠKA VODA

MAKARSKA

HOTEL RIVIJERA SUNNY   

PENZIÓN  KNEZOVIČ    

VÝHODY: cena vrátane autobusovej 
dopravy

VÝHODY: cena vrátane autobusovej 
dopravy



SUPER 
CENA

SUPER 
CENA

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

dosp. os. zákl. lôž. 259 349 369 369 349 259
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová doprava, služby delegáta (6.6.-19.9.), 
DPH. Príplatky: morská strana 20 €/izba, 1/1 izba 160 €/os. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a 
informácie o doprave - strana 76 a 77.

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

dosp. os. zákl. lôž. 329 359 379 359 329
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, pobytová taxa, autobusová doprava, služby delegáta (13.6.-19.9.), 
DPH. Príplatky: klimatizácia 22 €/os., all inclusive light (obed vrátane jedného nápoja) 70 €/os., 1/1 izba 120 €/os. 
Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77.

CHORVÁTSKO

81

CHORVÁTSKO

od 329 €

od 259 €

Oficiálna kategória: **

Poloha: asi 700 m od centra mestečka Gra-
dac

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

Vybavenie: v hlavnej budove klimatizovaná 
recepcia • reštaurácia s terasou (časť je kli-
matizovaná) • spoločenská miestnosť • WiFi  
zdarma • TV sála • caffe bar • parkovisko za 
poplatok  5 €/deň/auto 

Ubytovanie: HOTEL (HLAVNÁ BUDOVA) - 
staršie 2-lôžkové izby • kúpeľňa s WC • SAT 
TV • telefón • balkón bočne orientovaný na 
morskú stranu • niektoré izby majú klimati-
záciu (za príplatok) 

Strava: polpenzia - raňajky a večere podá-
vané formou bufetu • k večeri jeden nápoj 
(2 dcl vína, 2 dcl piva alebo 2 dcl nealka)  

Šport a zábava: 3 tenisové kurty • vod-
né športy – požičiavanie vodných bicyklov, 
skútrov, banán, škola potápania • v sezóne 
hrá na terase hotela živá hudba • príjemné 
posedenie v centre mestečka Gradac v ro-
mantických kaviarničkách a krčmičkách, 
ktoré lemujú celé pobrežie

Oficiálna kategória: ****

Poloha: v malom prímorskom letovisku Dr-
venik • 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 priesto-
ry s recepciou (trezor zdarma) • aperitív 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 vyhra-
dených hodinách 10:00-14:00 a 17:00-21:00) 
• ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedz. poč-
te) • vírivka a sauna (za poplatok) • parko-
vanie pri hoteli (obmedz. počet miest), resp. 
na parkovisku vzdialenom cca 100 m zdarma

Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby 
í • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • malá 
chladnička • SAT TV • balkón s bočným alebo 
priamym pohľadom na more (za príplatok)

Strava: polpenzia - raňajky – rozšírené 
kontinentálne formou bufetu, večere formou 
obsluhy – výber z 3 menu, šalátový bufet 
• k večeri jeden nápoj (2 dcl vína alebo 2 dcl 
piva)

Šport a zábava: príjemné prechádzky 
po pobreží • posedenie v kaviarničkách 
a reštauráciách s dalmatínskou kuchyňou

GRADAC

DRVENIK

HOTEL LAGUNA   

HOTEL NANO    

VÝHODY: cena vrátane autobusovej 
dopravy

VÝHODY: cena vrátane autobusovej 
dopravy



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

8 – DŇOVÉ POBYTY
27.6.-4.7. 4.7.-11.7.

20.6.-27.6. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
osoba v app. 380 420 480 510
FM zľava 30% 266 294 336 357
dieťa 0-13,99r. na 3. lôžku v APP/2+2 209 231 264 281
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+1 380 420 480 510
2. dieťa 0-13,99r. na 5. lôžku v APP/4+1 209 231 264 281
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+2 209 231 264 281
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+2 209 231 264 281
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-5.9.), 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/4 musí byť obsadený min. 3-mi PLATIACIMI OS., APP/5 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 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

82

od 266 €

APARTMÁNY KANEGRA    

Oficiálna kategória: **

Poloha: v turistickom stredisku KANEGRA 
• priamo v Piranskom zálive • asi 10 km se-
verne od mesta Umag.

Popis a pláž: z časti murované a z časti 
montované prízemné apartmány sú posta-
vené v kopci a obklopené nádhernou me-
diteránskou 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 a in-

ternetový kútik za poplatok) • WiFi v priesto-
roch recepcie zdarma • centrálna reštaurácia 
• a la carte reštaurácia • pizzeria • bar na pláži 
• obchod s miešaným tovarom • parkovanie za 
poplatok 1€/auto/deň

Ubytovanie: staršie apartmány majú zaria-
dený kuchynský kút • kúpeľňa s WC • telefón 
• SAT TV • WiFi pripojenie (zdarma) • balkón 
resp. terasa • APP/2+2 – (36 m2) má spálňu 
s dvoma lôžkami a dve lôžka v obývacej miest-
nosti (gauč) • APP/4+1 – (46 m2), jeden typ - 
jedna 2-lôžková spálňa, jedna 1-lôžková spál-
ňa 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-lôž-
kové spálne a dve lôžka v obývacej miestnosti 
(2 gauče)

Strava: bez stravy s možnosťou varenia • pol-
penzia – raňajky a večere formou bufetu v cen-
trálnej 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 14.6. - 4.9.) • v mesiacoch júl a august 
večerný zábavný program niekoľkokrát v týždni

UMAG

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA

PRE
RODINY

  APARTMÁNY S POLPENZIOU           8 – DŇOVÉ POBYTY              
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.

13.6.-20.6. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
osoba v app. 370 410 470 530 550
FM zľava 33% 248 275 315 355 369
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+2 204 226 259 292 303
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+3 370 410 470 530 550
2. dieťa 0-13,99r. na 5. lôžku v APP/2+3 204 226 259 292 303
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 (13.6.-5.9.), 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., destská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

83

od 248 €

UMAG  

APARTMÁNY POLYNESIA    

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 roz-
miestnený v príjemnom prostredí borovico-
vého hája popri morskom pobreží • vzdia-
lenosť cca 200 až 300 m od mora • pláž je 
čiastočne kamenistá s upravenými betónový-
mi 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 bazén so 
sladkou vodou pre dospelých i pre deti • ležadlá 
zdarma v obmedz. počte • supermarket • par-
kovanie za poplatok 1€/auto/deň

Ubytovanie: staršie apartmány sú vy-
bavené 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 lôž-
kami a prístelkou • APP/2+1 – pre 3 osoby 
(cca 30 m2), má 2-lôžkovú spálňu a obý-
vaciu 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. kres-
lá) • APP/2+3 – pre 5 osôb (cca 40 m2), má 
2-dvojlôžkovú spálňu a obývaciu miestnosť 
s troma lôžkami (rozťahovací gauč resp. kreslá)

Strava: polpenzia - raňajky a večere formou bu-
fetu podávané v centrálnej reštaurácii v komplexe

Šport a zábava: tenisové kurty so školou te-
nisu • minigolf • plážový volejbal, stolný tenis 
• detské ihrisko • požičovňa bicyklov • vodné 
športy • v bezprostrednej blízkosti športový 
komplex s ihriskami na basketbal, hádzanú, fut-
bal, volejbal • jazdecké centrum • MINI CLUB pre 
deti 5-12r. (v obd. 24.5.-11.9.) • denné športové 
aktivity pre dospelých (v obd. 1.7.-31.8.) • večer-
né zábavné programy (v obd. 24.5.-11.9.)

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

8 – DŇOVÉ POBYTY
HOTEL ADRIATIC DEPANDANS JADRAN

13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7.
29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 4.7.-15.8. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 4.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 280 320 360 390 270 300 340 370
FM zľava 30% 196 224 252 273 189 210 238 259
dosp. os. príst. 224 256 288 312 149 165 187 204
dieťa 0-4,99r. zákl.lôž. 154 176 198 215 216 240 272 296
dieťa 5-13,99r. zákl.lôž. 224 256 288 312 216 240 272 296
1.dieťa 0-13,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2.dieťa 0-13,99r. príst. 154 176 198 215 - - - -
dieťa 0-11,99r. lôž. rodiča UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-5.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. 
Príplatky: balkón 20 €/os., balkón morská strana 30 €/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 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

84

od 189 €

Poloha: v stredisku PUNTA • asi 1,5 km od 
centra mestečka • priamo pri mori • v blíz-
kosti jachtového prístavu

Popis a pláž: starší komplex tvorí udržia-
vaná budova bývalého hotela a depandans 
Jadran • ubytovanie vhodné pre nenáročných 
klientov • pláž je upravená, s betónovými 
plochami na slnenie • bližšie k hotelu Sipar 
a okolo polostrova Punta sú menšie piesoč-
naté úseky vhodné pre rodiny s deťmi, keďže 
v mori je piesok a pozvoľne sa zvažuje

Vybavenie: recepcia (trezor za poplatok) 

• internetový kútik (za poplatok) • klimatizova-
ná reštaurácia • lobby bar s terasou • taverna 
a la carte na pláži • v blízkosti verejné parko-
visko za poplatok 1€/auto/deň

Ubytovanie: ADRIATIC - jednoducho, star-
ším pôvodným nábytkom zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • kúpeľňa 
so sprchou/WC • izby s možnosťou dvoch prí-
steliek, 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 mož-
nosťou 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 ho-
teloch • v termíne 17.7.-26.7. sa v susednom 
stredisku STELLA MARIS RESORT uskutoční 
známy tenisový turnaj ATP, vtedy sa konajú rôz-
ne celodenné a večerné programy dlho do noci

UMAG

KOMPLEX ADRIATIC / JADRAN   

Adriatic Jadran

izba Jadran izba Adriatic

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7.
29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 4.7.-11.7. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 450 490 535 575 600
FM zľava 30% 315 343 375 403 420
dosp. os. príst. 383 417 455 489 510
dieťa 0-13,99r. na príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 14-16,99r. na príst. s 2 dosp. os. 248 270 295 317 330
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-5.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Prí-
platky: balkón 15 €/os., balkón morská strana 30 €/os., detská postieľka do 1,99r. ZDARMA. PLATBY NA MIESTE: pes 10 €/deň a chladnička 3,50 €/deň. Upozornenie: 
Pes, chladnička a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77.

CHORVÁTSKO

85

od 315 €

Oficiálna kategória: ***

Poloha: asi 1,5 km od starobylého centra 
mestečka • spojenie s centrom príjemnou 
pešou prechádzkou popri mori resp. turistic-
kým 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 sused-
ným 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 • WiFi pripojenie 
(zdarma) • dva vonkajšie bazény so sladkou 
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 par-

kovisko • balkónové izby s prístelkou, vhodnou 
pre deti max. do 14r., sú menej priestranné

Strava: polpenzia - raňajky i večere formou 
bufetových stolov • v termínoch do 28.5. a od 
14.9. k večeri čapované nápoje v neobmedze-
nom množstve (víno, pivo, nealko, minerálka) 

Šport a zábava: v blízkosti športovo-rekre-
ačné centrum - tenisové kurty, ihrisko na vo-
lejbal, 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)

NOVIGRAD

HOTEL AMINESS LAGUNA     

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-11.7.

6.6.-13.6. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8. 5.9.-12.9.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 F 545 595 690 750 795 435
FM zľava 30% 382 417 483 525 557 305
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 PS 580 630 730 780 830 470
dieťa 0-13,99r. na príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa 14-17,99r. na príst. s 2 dosp. os. 493 536 621 663 706 400
dieťa 0-4,99r. lôž. rodiča UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa 5-11,99r. lôž. rodiča v 1/2+1 PS 261 284 329 351 374 212
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (13.6.-12.9.). Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., 
od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: morská strana 20 €/os., detská postieľka do 1,99r. ZDARMA. Upozornenie: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. 
Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

86

od 305 €

Oficiálna kategória: ***

Poloha: v jednom z najupravenejších a naj-
lepšie vybavených turistických centier Jadranu 
- v stredisku ZELENA LAGUNA • cca 5 km južne 
od centra mesta • spojenie s centrom Poreča 
možné 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 • le-
žadlá a slnečníky za poplatok

Vybavenie: recepcia (trezor za poplatok) 
• reštaurácia • aperitív bar • WiFi pripojenie (zdar-
ma) • otvorený bazén so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma (v obmedz. počte) • parkova-
nie pred hotelom za poplatok 1 €/auto/deň

Ubytovanie: rozlohovo menšie klimatizované 
izby • sprcha/WC • fén • SAT TV • WiFi • fran-
cúzsky balkón • izby s označením „F“ sú 2-lôž-
kové izby s francúzskou posteľou bez možnosti 
prístelky • izby s možnosťou prístelky (rozť. 
kreslo vhodné pre deti do 12r.) sú orientované 
na parkovú  resp.  morskú stranu (za príplatok)

Strava: služby ALL INCLUSIVE

Šport a zábava: v stredisku Zelena Laguna 
- tenisové kurty • minigolf • basketbal • fut-
balové ihrisko (večerné osvetlenie) • strelnica 
• stolný tenis • boccia • vodné športy • animá-
cie pre deti a dospelých • v blízkosti veľké zá-
bavné centrum Byblos club – diskotéky, nočný 
bar (v mesiacoch júl, august)

POREČ

HOTEL ZORNA    

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou bufetu • počas 
podávania jedál čapované domáce nápoje 
(pivo, víno, nealko), filtrovaná káva, čaj 
• 08:00-23:00 v bare ponuka čapova-
ných 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

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

8-DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7.
29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 4.7.-15.8. 5.9.-12.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 360 410 460 515 320
FM zľava 30% 252 287 322 361 224
dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 12-13,99r. príst. s 2 dosp. os. 198 226 253 284 176
dieťa 14-17,99r. príst. s 2 dosp. os. 306 349 391 438 272
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-12.9.). Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r.  9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: 
morská strana 15 €/os., obed 65 €/os., detská postieľka do 1,99r. ZDARMA, pes 13 €/deň - platba na mieste Upozornenie: izba 1/1, detská postieľka a pes LEN NA 
VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

87

od 224 €

Oficiálna kategória: **

Poloha: v stredisku ZELENA LAGUNA, v jed-
nom z najupravenejších a najlepšie vybave-
ných turistických centier Jadranu • spojenie 
s centrom Poreča (cca 6 km) možné loďkou 
alebo turistickým vláčikom

Popis a pláž: členitá budova hotela tvorená 
niekoľkými krídlami je situovaná na slneč-
nom polostrove a obklopená zeleňou • prí-
rodná štrkovo-kamenistá pláž s upravenými 
betónovými plochami na slnenie je vzdialená 
asi 100 m • ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok

Vybavenie: klimatizované spolo-
čenské priestory • recepcia • trezor 
(za poplatok) • klimatizovaná reštau-
rácia • aperitív bar • TV miestnosť  
• 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 tera-
sa s barom • ležadlá v obm. počte zdarma 
• priestor na odkladanie bicyklov • parkova-
nie pri hoteli za poplatok 1 €/auto/deň

Ubytovanie: menšie 2-lôžkové izby (cca 
15m2, väčšina s oddelenými posteľami), 
s možnosťou prístelky (vhodná len pre dieťa) 

• sprcha/WC • telefón • balkón • izby oriento-
vané na morskú stranu aj bočne (za príplatok) 
• k dispozícií sú aj rodinné izby pozostávajúce 
z dvoch miestností (na vyžiadanie)

Strava: polpenzia - raňajky a večere sú podá-
vané formou bufetových stolov

Šport a zábava: v blízkosti detské ihrisko, 
rôzne reštaurácie, bary, obchodíky • plážové 
a športové centrum – tenis, minigolf, basket-
bal, volejbal, nohejbal • požičovňa bicyklov, 
člnov • tobogan • vodné športy • potápanie 
• parasailing • strelnica • celodenné animačné 
programy pre deti i dospelých (v obd. 31.5.-4.9.)

POREČ

HOTEL DELFIN    

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 14

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

 HOTEL                               8 – DŇOVÉ POBYTY
27.6.-4.7. 4.7.-11.7.

20.6.-27.6. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 450 470 490 520
FM zľava 30% 315 329 343 364
dosp. os. príst. 383 400 417 442
dieťa 0-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 293 306 319 338
1. dieťa 2-13,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 7-15,99r. príst. s 2 dosp. os. 248 259 270 286
dieťa 2-6,99r lôž. rodiča 248 259 270 286
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (20.6.-12.9), 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. 5€/deň - platba na mieste. Upozornenie: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Ceny a 
informácie o doprave – strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

88

od 315 €

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 pa-
vilóny (Marko, Luka, Igor a Lana) • súčasťou 
komplexu sú apartmány v mobilných domče-
koch-MOBIL HOME (deluxe) • rezort sa rozpre-
stiera na jednom z mnohých polostrovčekov, 
obklopený zeleňou, v bezprostrednej blízkosti 
mora a pláže • je vhodný na strávenie príjemnej 
a pokojnej rodinnej dovolenky • pláže sú prí-
rodné 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 mor-
skou vodou (funkčný iba do 6.6. a od 12.9.) • 
ležadlá pri bazéne (zdarma) • WiFi pripojenie v 
priestoroch recepcie, plážového baru a izieb za 
poplatok 7 €/pobyt, parkovanie za poplatok 1 €/
auto/deň 

Ubytovanie: HOTEL-štandardne zariadené 
klimatizované izby • kúpeľňa so sprchou/ WC 
• fén • SAT TV • telefón • minibar • 2-lôžkové 
izby s francúzskym balkónom sa nachádzajú na 

PULA - BAN OLE

HOTELOVÝ KOMPLEX CENTINERA    

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



PRE
RODINYNOVINKA

  MOBIL  HOME                                 CENA NA 1 NOC
1.4.-15.5. 16.5.-5.6. 6.6.-19.6. 20.6.-10.7. 11.7.-21.8. 22.8.-28.8.

19.9.-16.10. 12.9.-18.9. 5.9.-11.9. 29.8.-4.9.
nástupné dni Ľubovoľné
minimálny počet nocí 3 3 3 3 4 3
APP/4+2 84 108 155 215 274 239
FM zľava 15% 71 92 132 183 233 203
V cene je zahrnuté: 1x ubytovanie, posteľná bielizeň, uteráky, služby delegáta (od 20.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky - PLATBA NA MIESTE: pobytová taxa 12-17,99r. 
0,55 €/os., od 18r. 1,10 €/os., záverečné upratovanie 29 € (do 6.6. a od 12.9. ZDARMA), vratný depozit 150 €/APP. Príplatky - PLATBA NA MIESTE: raňajky dieťa do 3 
rokov ZDARMA, dieťa 3-9,99r. 4 €/os./deň, od 18r. 8 €/os./deň. Upozornenie: Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

89

od 17 €

dolných poschodiach • 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej až dvoch prísteliek (rozť. lôžka) 
s francúzskym balkónom resp. balkónom (za 
príplatok) sa nachádzajú na horných poscho-
diach • izby majú čiastočný výhľad na more 
• MOBIL HOME 4+2 deluxe  – apartmány 
pre 4-6 os. (37m2), majú dve 2-lôžkové spál-
ne (jedna s manželskou posteľou, jedna s 
oddelenými posteľami), obývaciu miestnosť 
s 2-ma prístelkami (rozť. lôžka), dve kúpeľne 
so sprchou a WC, plne vybavený kuchynský 
kútik, SAT-TV, klimatizácia, zastrešená terasa 
(18m2) s ležadlami a stolíkom, uteráky, pos-
teľné prádlo,  parkovanie a WiFi (v cene)

Strava: HOTEL - polpenzia - raňajky a veče-
re podávané formou bufetu, čapované nápoje 
k večeri •  MOBIL HOME apartmány  – bez 
stravy, s možnosťou varenia, resp. s možnos-
ťou a la carte stravovania

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný te-
nis • plážový volejbal • požičiavanie bicyklov, 
vodných bicyklov a člnov • animačné progra-
my   pre deti i dospelých v období od 20.6. do 
12.9. (mini klub, aqua aerobic, športové ak-
tivity) • v období 1.7.- 1.9. večerný program 
pre dospelých na terase (hudba, hry a pod.)

PULA - BAN OLE

FIRST MINUTE
ZĽAVA 15% do 31.1.

10% do 30.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

CHORVÁTSKO

90

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

PULA

od 188 €

HOTEL PULA    

Oficiálna kategória: ***

Poloha:v časti mesta, ktoré 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 •  bloky A,B a C, pre-
pojené vstupnou halou s recepciou • tichšia lokalita bez 

hlučných podujatí • situovaný na vyvýšenine, 
pod ktorou sa rozprestiera borovicový les, cez 
ktorý sa schádza upravenou cestičkou k plážovej 
promenáde Lungomare a najbližšej okruhliako-
vej pláži vzdialenej cca 200 m od hotela • pláže 
v okolí sú prevažne prírodné, skalnaté s uprave-
nými plochami na slnenie • v jednej časti men-
šia štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora 
• cca 10 minút chôdze od hotela je pláž Valkane 
s množstvom športových aktivít • ležadlá a sl-
nečníky 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 te-
rasa • fitnes (za poplatok) • sauna (za poplatok) 
• bezplatné parkovanie • v priestoroch recepcie 
a aperitív baru a v izbách WiFi pripojenie zdarma

Ubytovanie: štandardne zariadené klimatizované 
izby sú viacerých typov • kúpeľňa s WC • fén • SAT 
TV • telefón • trezor • WiFi (zdarma) • BLOK C - 
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 - klimati-

8-DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA PLNÁ PENZIA

6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7. 6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 20.6.-27.6. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 18.7.-15.8. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 27.6.-4.7. 15.8.-22.8. 18.7.-15.8.

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. 280 320 350 380 420 460 350 390 480 500 540 590
FM zľava 33% 188 214 235 255 281 308 235 261 322 335 362 395
dieťa 2-11,99r.  zákl. lôž s 1 dosp. os. 238 272 298 323 357 391 298 332 408 425 459 502
dosp. os. príst. 238 272 298 323 357 391 298 332 408 425 459 502
dieťa príst. 2-11,99r. s 2 dosp.os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa príst. 12-14,99r. s 2 dosp. os. 154 176 193 209 231 253 193 215 264 275 297 325
2. dieťa 2- 5,99r. lôž. rod. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 6-11,99r. lôž. rod. 91 91 91 91 91 91 126 126 126 126 126 126
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. plnou penziou, služby delegáta (20.6.-12.9.), 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. PLATBY NA MIESTE: detská postieľka do 1,99r. 5 €/deň, pes 15 €/deň, chladnička 5 €/deň. Upozornenie: izba 1/1, detská postieľka, pes a chladnička LEN NA VYŽIADANIE!  Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77. 

zované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
• balkón (za príplatok) 

Strava: polpenzia - raňajky a večere podá-
vané formou bufetu • počas večere čapované 
nápoje v neobmedzenom množstve (víno, 
pivo, voda, nealko), resp.  plná penzia plus 
Šport a zábava: plážový volejbal pri hoteli 
(za poplatok) • bežecký chodník v blízkom 
lesíku •  v termínoch 1.7. - 1.9. - 2x v týždni 
živá hudba na terase hotela • 1x do týždňa 
gymnastika pre dosp. v lesíku • 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 tu-
ristickom stredisku Verudela • v blízkosti 
známy adrenalínový zábavný park Adventure 
s množstvom atrakcií

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 10

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

  HOTEL ARENA HOLIDAY                    8 – DŇOVÉ POBYTY   
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 540 610 640 680
FM zľava 30% 378 427 448 476
dosp. os. príst. 432 488 512 544
dieťa 0-11,99r. zákl.lôž. s 1 dosp. os. 405 458 480 510
dieťa 0-4,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
* dieťa 5-9,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 5-11,99r. príst. 297 336 352 374
* dieťa 0-4,99r. lôž. rodiča UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (20.6.-12.9.), 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 dieťa 0-4,99r. lôž.rodiča 
ZDARMA LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB! Izba 1/1, detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

91

MEDULIN

od 378 €

HOTEL ARENA HOLIDAY     

Oficiálna kategória:  ***

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 upra-
venými 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) • reštaurácia • aperitív 
bar • dva vonkajšie bazény s morskou vodou pre 
deti i dospelých • priestranná slnečná terasa 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma (v ob-
medz. počte) • bezplatné nestrážené parkovanie

Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky • kúpeľňa so spr-
chou/WC • fén • telefón • SAT TV • trezor 
• WiFi pripojenie (zdarma) • izby orientované 
na parkovú stranu majú francúzsky balkón 
• izby orientované na morskú stranu sú 
s balkónom (za príplatok)

Strava: polpenzia - raňajky a večere podá-
vané formou bufetu • počas večere lokálne 

čapované nápoje v neobmedz. množstve (neal-
ko, biele/červené víno, pivo)

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 
1.6. - 15.9.) • pre mladých v neďalekom auto-
kempe (cca 700 m) zábavné stredisko SUMMER 
CLUB a detský zábavný park • kaviarničky, bary, 
terasy v letovisku Medulin, popri ktorých premá-
va turistický vláčik

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



Narcis
Hedera Mimosa/Lido Palace

SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

  HOTEL NARCIS                                                 8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA ALL INCLUSIVE

20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-18.7. 27.6.-4.7. 4.7.-18.7.
13.6.-20.6. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 18.7.-22.8. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 18.7.-22.8.

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. 470 530 580 600 680 660 680 750 770 870
FM zľava 33% 315 355 389 402 456 442 456 503 516 583
dosp. os. príst. 400 451 493 510 578 561 578 638 655 740
1. dieťa 2-11,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa 2-11,99r. príst. 259 292 319 330 374 363 374 413 424 479
dieťa 12-17,99r. príst. 353 398 435 450 510 495 510 563 578 653
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou resp. s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (20.6-5.9.), 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 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 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

92

od 315 €

RABAC

ALL INCLUSIVE NARCIS: raňajky, obed 
a večera – formou bufetu, počas obeda 
a večere čapované nápoje (voda, víno, pivo, 
nealko) • 15:00-17:00 popoludňajší snack 
(zmrzlina, sendviče, mini pizza a pod.) • 
10:00-22:00 čapované nápoje (voda, biele/
červené víno, pivo, nealko) a miestne tradičné 
alkoholické nápoje • športové aktivity (podľa 
dostupnosti) – tenis/1hod., minigolf/1hod., 
fitness, sauna a turecký kupeľ (v htl. Mimosa)

Vybavenie: každý z hotelov - klimatizované 
spoločenské priestory • recepcia, reštaurácia, 
aperitív bar • WiFi pripojenie v celom hoteli 

Oficiálna kategória: ****

Poloha: 5 km od starobylého mestečka La-
bin • v zálive MASLINICA asi 500 m od centra 
letoviska Rabac • spojenie s centrom a ďal-
šími hotelovými komplexmi v Rabaci možné 
turistickým vláčikom

Popis a pláž: obľúbený hotelový „komplex 
kvetov“ tvoria zrekonštruované hotely– MI-
MOSA/LIDO PALACE vzdialený cca 50 m od 
pláže, hotel HEDERA cca 100 m od pláže 
a hotel NARCIS vzdialený cca 200 m od plá-
že • pláž je štrkovo-kamenistá, mierne sa 
zvažujúca do mora a vhodná aj pre malé deti 
• ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok

HOTEL NARCIS    

izba Narcis

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

 HOTEL MIMOSA/LIDO PALACE             8 – DŇOVÉ POBYTY
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-18.7.

13.6.-20.6. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 18.7.-22.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 530 565 625 645 720
FM zľava 33% 355 379 419 432 482
dosp. os. príst. 451 481 532 549 612
1. dieťa 2-11,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 2-11,99r. príst. 292 311 344 355 396
dieťa 12-17,99r. príst. 398 424 469 484 540
V cene je zahrnuté:  7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (20.6.-5.9.), 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 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 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

93

od 315 €

RABAC

(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 kom-
plexy so sladkou vodou pre dospelých aj pre 
deti • ležadlá pri bazéne zdarma (v obm. počte), 
slnečníky za poplatok, reštaurácie a la carte, 
grill bar, bezplatné parkovanie

Ubytovanie: 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 formou 
bufetu • jeden nápoj k večeri (voda, 0,2l víno, 0,2l 
pivo resp. 0,2l nealko) • resp.služby ALL INCLUSIVE 
v htl NARCIS

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • 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 ani-
mačné programy v mini klube pre deti 6-12r. 
s malým občerstvením • zábavné večerné 
programy pre deti aj dospelých

HOTEL MIMOSA / LIDO PALACE     

izba Mimosa/Lido Palace

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

8-DŇOVÉ POBYTY
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
29.8.-12.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 430 450 485 515
FM zľava 30% 301 315 340 361
dosp. os. príst. 366 383 413 438
1. dieťa 2-5,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1. dieťa 6-11,99r. príst. 237 248 267 284
* 1. dieťa 2-11,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 0-11,99r. príst. 237 248 267 284
dieťa 12-17,99r. príst. 323 338 364 387
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (20.6.-5.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os, od 18r. 18,90 €/os. 
Príplatky: balkón 10 €/izba, ALL INCLUSIVE LIGHT dosp.os. 98 €/os., dieťa 2-11,99r. 49 €/os., dieťa 12-17,99r. 69 €/os., dieťa 0-11,99r. 49 €/os. (platiace), dieťa 
12-17,99r. 69 €/os., 1. dieťa 2-11,99r. ZDARMA (ubytovanie zdarma), detská postieľka do 1,99r. ZDARMA, pes 15 €/deň - platba na mieste. Upozornenie: 1.dieťa 
2-11,99r. príst s 2 dosp. os. ZDARMA - LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB. Detská postieľka (možná len v izbe 1/2 B a 1/2+1 B) a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a 
informácie o doprave – strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

94

od 301 €

Oficiálna kategória: ***

Poloha: na okraji letoviska CRIKVENICA • asi 
2 km od centra v stredisku AD TURRES

Popis a pláž: kompletne zrekonštruo-
vaný hotelový komplex (v zimnej sezóne 
2018/2019), pozostávajúci z hotela a 10-tich 
pavilónov • postavený v kopci pod magistrá-
lou • 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-
pojenie (zdarma) • otvorený bazén so sladkou 
vodou a slnečnou terasou • bezplatné nestrá-
žené parkovisko

Ubytovanie: PAVIL NY -  zrenovované, klima-
tizované 2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch 
prísteliek • sprcha/WC • LCD TV • fén • väč-
šina izieb s balkónom (za príplatok), niektoré 
s francúzskym balkónom

Strava: polpenzia - raňajky a večere podávané 
formou bufetu • nápoje k večeri (čapované víno, 
pivo, nealko, voda) resp. ALL INCLUSIVE LIGHT 
za príplatok (plná penzia vrátane nápojov po-
čas obeda a večere) • stravovanie v centrálnej 
reštaurácii komplexu

Šport a zábava: pod hotelom Omorika špor-
tové centrum s tenisovými kurtmi, stolný tenis 
a vodné športy na pláži • hudba na terase su-
sedného hotela Omorika

PAVILÓNY RESORT AD TURRES    
CRIKVENICA

ALL INCLUSIVE ZA PRÍPLATOK: raňajky, 
obed, večera - formou bufetu • počas obedu 
a večere čapované nápoje (biele/červené 
víno, pivo, voda, nealko)

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

PRE
NÁROČNÝCH

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 4.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 460 550 650 730
FM zľava 30% 322 385 455 511
dosp. os. príst. 391 468 553 621
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž. 345 413 488 548
dieťa 0-5,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
* 1. dieťa 6-11,99r. príst. s 2 dosp. s. ZDARMA 358 402
dieťa 6-11,99r. a 2. dieťa 0-11,99r. príst. 253 303 358 402
V cene je zahrnuté:  7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6-12.9.), DPH.  Povinné príplatky:  pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. 
Príplatky: balkón 59 €/os., izba 1/2+2 Classic PS 29 €/os., izba 1/2+2 Premium BMS 99 €/os., morská strana 49 €/os., obed 88 €/os. Upozornenie: morská strana 
a 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! V termínoch do 27.6. a od 29.8. dieťa 6-11,99r. prístelka ZDARMA V OBMEDZENOM POČTE IZIEB. Možnosť izby 1/2+2, v ktorej môže 
byť len jedno dieťa ZDARMA. Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

95

od 322 €

PETRČANE

HOTEL PINIJA     

Oficiálna kategória: ****

Poloha: v blízkosti mestečka Petrčane • asi 
12 km od Zadaru

Popis a pláž: hotel má ideálnu polohu pria-
mo pri skalnatej pláži s upravenými kamen-
nými plochami na slnenie • z jednej strany 
hotela sa nachádza menšia štrková pláž • le-
žadlá na pláži sú za poplatok 

Vybavenie: recepcia • aperitív bar • reštau-
rácia • pizzeria • cafe bar • obchodík so 
suvenírmi • typická dalmatínska reštaurácia 
• market • otvorený bazén so sladkou vodou 
s terasou a barom (funkčný od 15.5. do 15.9.) 
• krytý bazén so sladkou vodou a s hydroma-
sážou • wellness centrum – sauna a masáže 
za poplatok • fitness zdarma • nestrážené, 
bezplatné parkovisko • WiFi internetové pri-
pojenie v celom hoteli zdarma

Ubytovanie: zrenovované klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch prí-
steliek • 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 podá-
vané formou bufetu

Šport a zábava: tri tenisové kurty (antuka) 

• minigolf • stolný tenis • plážový volejbal 
• prenájom bicyklov a plážových rekvizít • det-
ské ihrisko a vodné športy • v komplexe hrá živá 
hudba • počas letnej sezóny hotel organizuje 
rôzne animácie (15.6.-15.9.)

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

2 DETI ZDARMA 
DO 7

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

 8 – DŇOVÉ POBYTY
APARTMÁNY 3* S POLPENZIOU APARTMÁNY 4* S POLPENZIOU

13.6.-20.6. 4.7.-11.7. 13.6.-20.6. 4.7.-11.7.
29.8.-5.9. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8. 29.8.-5.9. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
osoba v STD/2 520 620 650 690 860 - - - - -
FM zľava 30% 364 434 455 483 602 - - - - -
osoba v STD/3/STD/2+1 460 530 590 650 740 620 760 810 850 990
dosp. os. 3. lôž. v STD/2+1 - - - - - 410 410 410 410 410
dieťa 0-6,99r. 3. lôž. STD/3 STD/2+1 300 395 460 530 580 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-11,99r. 3. lôž. STD/3/ STD/2+1 405 475 540 600 690 310 310 310 310 310
osoba v APP/4 490 560 620 680 770 590 730 780 820 960
osoba v APP/5-6 - - - - - 590 730 780 820 960
dosp. os. 4. lôž. APP/4 a 5., 6. lôž. APP/5-6 UBYTOVANIE ZDARMA
dieťa 0-6,99r. 4 lôž. v APP/4 a 5., 6. lôž. APP/5-6 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-11,99r. 4 lôž. v APP/4 a 5., 6. lôž. APP/5-6 UBYTOVANIE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-5.9.), DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: polpenzia dieťa 7-11,99r. 80 €/os., od 12r. 160 €, poby-
tová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. PLATBY NA MIESTE: detská postieľka 6 €/deň a pes 14 €/deň. UPOZORNENIE: STD/2+1 musí byť obsadený 
min. 2-mi plne platiacimi osobami, STD/3 a APP/4 musí byť obsadený min. 3-mi plne platiacimi osobami a APP/5-6  musí byť obsadený min. 4-mi plne platiacimi 
osobami . Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77. 

CHORVÁTSKO

96

od 364 €

ZATON

APARTMÁNY ZATON HOLIDAY RESORT    

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 plá-
že, ktorá je viac ako dva kilometre dlhá, sú 
apartmány vzdialené cca 150–350 m

Vybavenie: centrálna recepcia • reštau-
rácie • cukráreň • pizzeria • aperitív bar 
• ambulancia • predajňa suvenírov a novín 
• supermarket • pekáreň • novozrekonštru-
ovaný 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/2-3 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• APARTMÁNY katg. 4* 
- kuchynský a jedálenský kútik v obývacej 
miestnosti • kávovar • mikrovlnka • sprcha/

APP/3*

APP/3*

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.
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ZATON

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 obý-
vacej miestnosti • terasa • APP/4 – (36 m2) 
• pre 4 osoby • jedna spálňa s dvoma lôžka-
mi • dve lôžka 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 

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

Šport a zábava: tenisové kurty • amfiteáter 
• malé ihrisko na futbal • detské ihrisko s le-
zeckou 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

APARTMÁNY ZATON HOLIDAY RESORT     

8-DŇOVÉ POBYTY
APARTMÁNY BEZ STRAVY

13.6.-20.6. 4.7.-11.7.
29.8.-5.9. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
APP/2 STUDIO *** 690 870 950 1 050 1 400
APP/3 STUDIO *** 860 1 070 1 150 1 260 1 520
APP/4 *** 940 1 200 1 350 1 450 1 780
APP/2 (+1) STUDIO **** 800 1 100 1 190 1 270 1 680
APP/4 **** 1 240 1 680 1 800 1 950 2 450
APP/5-6 **** 1 650 2 200 2 400 2 580 3 200
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. Príplatky: prístelka do APP/2 STUDIO (4*) od 7r. 147 
€/os., dieťa do 6,99r. prístelka d ZDARMA. PLATBY NA MIESTE: detská postieľka do 2,99r. 6 €/deň (do 29.5. a od 12.9. ZDARMA) a pes do 7 kg 14 €/deň. Upozornenie: 
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 o doprave - strana 76 a 77.

APP/4*

APP/4*



SUPER 
CENA

2 DETI ZDARMAPRE
RODINY

 do Zadaru 8 – DŇOVÉ POBYTY
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7. 11.7.-18.7.
29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 8.8.-15.8. 18.7.-8.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 310 330 350 360 380
FM zľava 30% 217 231 245 252 266
dosp. os. príst. 233 248 263 270 285
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 (20.6.-5.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os, od 18r. 18,90 €/
os. Príplatky: balkón morská strana 57 €/izba. Upozornenie: 2. dieťa 2-5,99r. na príst. ZDARMA - len v obmedzenom počte izieb. Ceny a informácie o doprave - 
strana 76 a 77. 
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od 217 €

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 pie-
sočnatým dnom • na pláži sú k dispozícii aj sprchy, 
lehátka na pláži zdarma

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • aperitív bar 
• zmenáreň • predajňa suvenírov • WiFi v spoloč-

ných 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 francúz-
skym oknom, majú sprchu/WC • niektoré izby 
majú balkón - za príplatok

Strava: polpenzia - rozšírené kontinentálne 
raňajky formou bufetu, večere podávané formou 
bufetu, jeden nealkoholický nápoj alebo víno k 
večeri

Šport a zábava: kajaky • stolný tenis • wor-
kout ihrisko • v blízkosti tenisový kurt s ve-
černým osvetlením, trampolíny a nafukovacie 
hrady pre deti

Upozornenie: klienti cestujúci autobusovou do-
pravou do Zadaru (prístav) sa individuálne prepra-
vujú 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)

 OSTROV UGLJAN/UGLJAN

HOTEL UGLJAN   

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.



SUPER 
CENA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA*

PRE
RODINY

8 – DŇOVE POBYTY
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 530 580 650 680
FM zľava 33% 355 389 436 456
dosp. os. príst. 451 493 553 578
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž s 1 dosp. 451 493 553 578
1. dieťa 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1. dieťa 12-14,99r. príst. s 2 dosp. os. 292 319 358 374
dieťa 0-6,99r. lôž. rod. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (20.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. 
Príplatky: balkón 25 €/os., obed 147 €/os. PLATBY NA MIESTE: pes 20 €/deň a detská postieľka do 1,99r. 8 €/deň. 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 76 a 77. 
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od 355 €

Oficiálna kategória: ***

Poloha: asi 5 minút chôdze od centra mes-
tečka Biograd na Moru

Popis a pláž: priamo na pobrežnej prome-
náde, ktorá tento hotel oddeľuje od skalna-
to-kamenistej pláže s upravenými plochami 
na slnenie a s Lavender barom s oddycho-
vými 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  • zmenáreň • á la carte 
reštaurácia • výťah • WiFi internetové pripo-
jenie zdarma • otvorený vyhrievaný bazén so 
sladkou vodou (otvorený od 1.5.-30.10.) • le-
žadlá 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 • nie-
ktoré izby sú s balkónom (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, kaja-
kov, vodných bicyklov, škola potápania, plážo-
vý volejbal, denné i večerné animácie • rušný 
spoločenský život v meste počas celého leta 
• v blízkosti cyklistická trať okolo prírodného 
parku Vransko jezero

BIOGRAD NA MORU

HOTEL ADRIATIC     

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.
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APARTMÁNY CROATIA    
SV. FILIP I JAKOV

Oficiálna kategória: ***

Poloha: asi 3 km od Biogradu na Moru • v tu-
ristickom stredisku Croatia vzdialenom asi 
300 m od centra mestečka Sv. Filip i Jakov

Popis a pláž: stredisko Croatia tvorí trojpo-
schodová budova hotela ALBA a apartmány 
CROATIA • asi 50-150 m od štrkovo – kame-
nistej pláže • z jednej strany lemuje stredisko 
magistrála a z druhej strany prímorská pro-
menáda • 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 recep-
cia pre apartmány • reštaurácia s terasou na 
pláži • supermarket • bezplatné parkovanie 
• WiFi internetové pripojenie v celom stredisku 
zdarma

Ubytovanie: HOTEL - 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky a rodinné izby s možnos-
ťou 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. poscho-
dí • orientácia na parkovú alebo morskú stranu 
(za príplatok) • APARTMÁNY - kuchynský a je-
dálenský kút • sprcha/WC • klimatizácia • SAT 

od 90 € PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

  APARTMÁNY CROATIA                               8 – DŇOVÉ POBYTY                     
4.7.-11.7.

20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8. 22.8.-29.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
APP/B3 510 600 700 720 680
APP/C4 610 700 780 810 760
APP/D5 710 810 900 930 870
APP/E6(+1) 775 875 975 995 935
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (13.6.-5.9.), DPH. Povinné príplatky: 
pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: prístelka pre dieťa do 11,99r. 59 €, dieťa do 4,99r. bez lôžka ZDARMA, detská 
postieľka do 2,99r. ZDARMA, raňajky 70 €/os., raňajky do 11,99r. 35 €/os., večera 117 €/os., večera dieťa do 11,99r. 59 €/os., pes 8 €/deň - platba na 
mieste. Upozornenie: (+1) v app. 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 76 a 77. 
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TV • telefón • balkón alebo loggia • APP/B3 – 
(27,5 m2) • pre 3 os. • 2-lôžková spálňa • obý-
vacia 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 dvo-
ma 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 popla-
tok • plážový volejbal a vodné športy na pláži 
• prechádzky po promenáde do mestečka, kde 
sú obchodíky, reštaurácie, kaviarne a malý prí-
stav pre výletné lode

od 221 €

SV. FILIP I JAKOV

HOTEL ALBA    

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

  HOTEL ALBA                          8 – DŇOVÉ POBYTY
27.6.-4.7. 4.7.-11.7.

13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8. 29.8.-5.9.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 315 355 385 405 425 335
FM zľava 30% 221 249 270 284 298 235
dosp. os. príst. 268 302 328 345 362 285
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 268 302 328 345 362 285
1. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 3-11,99r. lôž. rod. 174 196 212 223 234 185
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. FAM/2+2 174 196 212 223 234 185
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-5.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Prí-
platky: 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 76 a 77. 
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Oficiálna kategória : ***

Poloha: v tichom jadranskom zálive, cca 
1 km od centra malého letoviska Pirovac 
• cca 5 km od prírodného parku Vransko 
jezero

Popis a pláž: starší komplex tvorí hlav-
ná budova hotela a prízemné samostatné 
domčeky s apartmánmi • nachádza sa 
v tichom prostredí obklopený borovicami 
a mediteránskou zeleňou • ideálny pre po-
kojnú rodinnú dovolenku • rozprestiera sa 
priamo pri štrkovej pláži s pozvoľným vstu-

pom do mora • ležadlá na pláži za poplatok

Vybavenie: v hoteli recepcia (trezor za po-
platok) • klimatizovaná reštaurácia • aperitív 
bar • reštaurácia á la carte s terasou • snack 
bar na pláži • WiFi internetové pripojenie 
v priestoroch recepcie, reštaurácie a v plážo-
vom bare zdarma • otvorený bazén s morskou 
vodou • parkovisko za poplatok cca 6 €/deň/
auto

Ubytovanie: HOTEL – klimatizované, štan-
dardne zariadené 2-lôžkové izby • sprcha/WC 
• SAT TV • telefón • balkón • izby orientované 

od 280 €

PIROVAC

HOTEL MIRAN    

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 30.3.

   HOTEL                                                            8 – DŇOVÉ POBYTY                                                                      
POLPENZIA ALL INCLUSIVE LIGHT

6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7. 6.6.-13.6. 13.6.-27.6. 4.7.-11.7.
12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8. 12.9.-19.9. 29.8.-12.9. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

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. 400 440 460 470 480 510 500 540 560 570 630
FM zľava 30% 280 308 322 329 336 357 350 378 392 399 441
dosp. os. príst. 340 374 391 400 408 434 425 459 476 485 536
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 300 330 345 353 360 383 375 405 420 428 473
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. 220 242 253 259 264 281 275 297 308 314 347
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (13.6.-12.9.), 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 2,99r. 6 €/deň - platba na mieste. Upozornenie: 1/1 B izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 
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od 87 €

na parkovú stranu sú s možnosťou jednej prí-
stelky vhodnej len pre dieťa do 12 rokov • izby 
orientované na morskú stranu (za príplatok) 
majú možnosť až dvoch prísteliek (vhodných 
pre 2 deti - poschodová posteľ) • APARTMÁ-
NY – 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 lôž-
kami • dve lôžka v obývacej miestnosti (roz-
ťah. gauč vhodný pre max. 1 dospelú osobu 
a dieťa do 11,99r.) • APP/3+2 - (34 m2) • pre 
3 - 5 os. • spálňa s 3-ma lôžkami • obýva-
cia miestnosť s dvoma lôžkami (rozťah. gauč 
vhodný pre max. 1 dospelú osobu a dieťa do 
11,99r.) 

Strava: HOTEL - POLPENZIA - raňajky a ve-
čere podávané formou bufetu • ALL INCLUSIVE 
LIGHT (plná penzia vrátane nápojov počas po-
dávania obedu a večere) • APARTMÁNY bez 
stravy - s možnosťou varenia • APARTMÁ-
NY S POLPENZIOU - raňajky a večere podá-
vané formou bufetu • možnosť priplatenia ALL 
INCLUSIVE LIGHT 

Šport a zábava: 2 tenisové kurty • stolný 
tenis • volejbalové ihrisko • prenájom bicyk-
lov, kajakov, kanoe a malých člnov

PIROVAC

APARTMÁNY MIRAN    

2 DETI ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 30.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
APARTMÁNY BEZ STRAVY APARTMÁNY S POLPENZIOU

6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 6.6.-13.6. 27.6.-4.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 4.7.-15.8. 5.9.-12.9. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 22.8.-29.8. 4.7.-22.8. 29.8.-5.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
APP/2+2 600 680 700 750 790 osoba v APP 350 380 410 440 460 390
FM zľava 30% 420 476 490 525 553 FM zľava 30% 245 266 287 308 322 273
APP/3+2 620 710 730 790 830 dosp. os. 4. lôž. 135 135 135 135 135 135

dieťa 3-11,99r.  4 a 5 lôž. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, služby delegáta (13.6.-12.9.), spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, DPH.  APP S 
POLPENZIOU – 7x ubytovanie s  polpenziou, služby delegáta (13.6.-12.9.),  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: príplatok za all inclusive light 98 €/os. Platby na 
mieste: detská postieľka do 2,99r. 6 €/deň a pes 6 €/deň. Upozornenie: APP S POLPENZIOU musia byť obsadené MIN. 3 PLNE PLATIACIMI OSOBAMI. 
Detská postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 

ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, 
obed, večera - formou bufetu • k obedu 
a večeri čapované nápoje v neobmedze-
nom množste (víno, pivo, nealko, domáca 
liehovina )
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od 86 €

Oficiálna kategória: ***

Poloha: asi 3,5 km od Omišu • v tichom le-
tovisku Nemira

Popis a pláž: vila je situovaná v bez-
prostrednej blízkosti štrkovo-kamienkovej 

pláže lemovanej borovicami s upravenými plo-
chami na slnenie

Vybavenie: apartmány sa nachádzajú na 
najvyššom poschodí v podkroví vily • kuchyn-
ský kútik v obývacej miestnosti • sprcha/WC 
• SAT TV • balkón alebo terasa • klimatizácia 
v apartmánoch je časovo obmedzená na 7 ho-
dín 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 oso-
by • 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 za poplatok v reštaurácii Aga 

Šport a zábava: vodné športy na pláži pod 
vilou alebo na blízkej štrkovo- piesočnatej pláži 
v zátoke Mala Luka • ihrisko na futbal a bas-
ketbal • príjemnou prechádzkou popri mori cca 
2 km do čarovného Omišu 

OMIŠ - NEMIRA

APARTMÁNY AGA NEVEN     

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8-DŇOVÉ POBYTY
20.6.-27.6. 27.6.-4.7.

13.6.-20.6. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 4.7.-15.8. 29.8.-5.9.
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 (13.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky: po-
bytová 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. Upozornenie: dieťa do 2,99r. bez lôžka ZDARMA 
LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený! Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 

Aga Neven



Borje
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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

Šport a zábava: vodné športy na pláži Mala 
Luka • ihrisko na basketbal a futbal • cca 2 
km do čarovného Omišu príjemnou prechádz-
kou popri mori

Oficiálna kategória: ***

Poloha: asi 3,5 km od Omišu • na samom 
okraji tichého letoviska Nemira

Popis a pláž: vily BORJE a BORJE 1 sú po-
stavené vo svahu na tichom mieste • ponúkajú 
prekrásny a nezabudnuteľný výhľad na more 
a ostrov Brač • priamo pod vilami sa rozpre-
stierajú štrkové plážičky s upravenými plochami 
na slnenie • pre rodiny s malými deťmi je vhod-
ná 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 obme-
dzená na 7 hodín denne, každá hodina naviac 
je za príplatok 1 €/hodina • pri vile BORJE - ka-
menný gril a terasa • WiFi internetové pripoje-
nie na prízemí vily v okruhu 30 m zdarma

Ubytovanie: BORJE hlavná budova  
APP/2  – typ štúdio • pre 2 osoby • obýva-
cia miestnosť s dvoma lôžkami • APP/3 – typ 
štúdio • pre 3 osoby • 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) 

od 69 €

APARTMÁNY BORJE A BORJE 1     
OMIŠ - NEMIRA

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8-DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 20.6.-27.6. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

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 (13.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky: po-
bytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: prístelka 47-56 €/os., dieťa do 2,99r. bez lôžka ZDARMA. Platby na mieste: detská postieľka 
do 2,99r. 4 €/deň. Upozornenie: (+1) - prístelka 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 76 a 77. 
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PENZIÓN VILLA MEDITERANEO    

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 promená-
da 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: zrenovované, klimatizované, no-
vým nábytkom zariadené 2-lôžkové izby • nie-
ktoré s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(rozť. gauč) • sprcha/WC • SAT TV • chladnič-
ka • balkón • izby na prízemí sa nachádzajú 
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

od 207 €

BAŠKA VODA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 15.8.-29.8. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 295 320 365 395
Zľava FM 30% 207 224 256 277
dosp. os. príst. 222 240 274 297
1. dieťa 3-11,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. 163 176 201 218
dieťa 12-17,99r. príst. 163 176 201 218
dieťa 3-6,99r.  lôž. rodiča 93 93 93 93
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (20.6.-12.9.), 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 76 a 77. 
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a vodné športy na pláži • diskotéka a hudob-
né bary na pláži v mestečku Baška Voda

Oficiálna kategória: ***

Poloha: priamo v centre letoviska Baška Voda

Popis a pláž: príjemný, rodinný dvojposcho-
dový penzión sa nachádza v jednej z bočných 
uličiek • vzdialený cca 200 m od pobrežnej pro-
menády 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 dispozí-
cii spoločná chladnička • parkovanie možné 
v okolí penziónu (za poplatok) • WiFi interne-
tové 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) • klima-
tizácia 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, vo-
lejbal, hádzaná, nohejbal, stolný tenis, boccia 

od 182 €

PENZIÓN KNEZOVIČ    
BAŠKA VODA

DIEŤA ZDARMA 
DO 7

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7.
12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 27.6.-4.7. 15.8.-29.8. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 260 280 300 340 370 410
FM zľava 30% 182 196 210 238 259 287
dosp. os. príst. 195 210 225 255 278 308
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. 221 238 255 289 315 349
dieťa 3-6,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-11,99r. príst. s 2 dosp. os. 143 154 165 187 204 226
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-12.9.), 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 DIE A 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 76 a 77. 
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Oficiálna kategória: bungalovy **

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 • le-
žadlá, slnečníky a sprchy na pláži za poplatok

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 8 €/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) 

Strava: BUNGALOVY - ALL INCLUSIVE LIGHT (plná 
penzia - raňajky, obedy a večere podávané formou 
bufetu, počas obedu a večere neobmedzená kon-
zumácia čapovaného vína, piva a nealkoholických 
nápojov) 

Šport a zábava: minigolf • v blízkosti teniso-
vé kurty • ihrisko na loptové hry • vodné športy 
na pláži • bary, taverny, diskotéky v mestečku 
Baška Voda

od 294 €

BAŠKA VODA

BUNGALOVY URANIA    

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

ALL INCLUSIVE: 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 ve-
čere neobmedzená konzumácia čapova-
ných nápojov – biele/červené víno, pivo, 
nealkoholické nápoje, káva, čaj

 8 -  DŇOVÉ POBYTY                               
20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 420 470 495 530
FM zľava 30% 294 329 347 371
dosp. os. príst. 357 400 421 451
dieťa 4-11,99r. zákl. lôž. 357 400 421 451
dieťa 12-17,99r. zákl. lôž. 399 447 471 504
dieťa 4-11,99r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 12-17,99r. príst. 315 353 372 398
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 (20.6.-5.9.), 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 
info o doprave - strana 76 a 77. 
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Oficiálna kategória: **

Poloha: v turistickom stredisku Baško Polje 
• cca 2 km po promenáde popri mori od stre-
diska Baška Voda

Popis a pláž: starší hotelový komplex tvorí 
hotelový pavilón A a pavilóny B (depandansy) 
• nachádza sa v krásnom prostredí pod poho-
rím Biokovo, uprostred hustého píniového lesa 
• v blízkosti štrkovo-kamienkovej pláže s po-
zvoľným vstupom do mora

Vybavenie: centrálna recepcia v hotelovom 
pavilóne A • WiFi za poplatok • centrálna kli-
matizovaná reštaurácia • TV sála • aperitív bar 
• gril reštaurácia a bar na pláži 

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 pô-
vodným nábytkom

Strava: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu • neobmezenom množstve čapované 
nápoje (víno, pivo, voda, nealko) resp. ALL IN-
CLUSIVE LIGHT • strava sa podáva v centrálnej 
reštaurácii hotelového komplexu

Šport a zábava: ihrisko na basketbal, vo-
lejbal, futbal, bocce a vodné športy na pláži 
• diskotéka • hudobné bary na pláži v meste 
Baška Voda

od 182 €

BAŠKO POLJE

HOTELOVÝ KOMPLEX ALEM   

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, obed 
a večera formou bufetu • počas podá-
vania obeda a večere v neobmedzenom 
množstve čapované nápoje - víno (biele/
červené), pivo a nealkoholických nápojov 
v reštaurácii

8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA ALL INCLUSIVE LIGHT

13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.

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. 260 290 335 365 395 360 390 435 470 500
FM zľava 30% 182 203 235 256 277 252 273 305 329 350
dosp. os. príst. 221 247 285 311 336 306 332 370 400 425
dieťa 2-11,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA 90 90 90 90 90
2. dieťa 2-11,99r. lôž. rod. 143 160 185 201 218 198 215 240 259 275
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou resp. plná penzia - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová 
taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: izba v pav. A (hotel) 15 €/os., morská strana pav. A (hotel) 10 €/os. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA 
VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave - strana 76 a 77. 
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Oficiálna kategória: **

Poloha: na okraji mesta Makarska • asi 1 km 
od centra

Popis a pláž: hotelový komplex pavilóno-
vého 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 (tre-
zor zdarma) • reštaurácia • aperitív bar • TV 
sála • WiFi internetové pripojenie v celom 
hoteli zdarma • bezplatné parkovanie priamo 
v areáli komplexu

Ubytovanie: v jednotlivých pavilónoch 
rozmiestnených nad centrálnou budovou 
• 2-lôžkové izby, niektoré s možnosťou prí-
stelky • SAT TV • sprcha/WC • chladnička 

• ventilátor • telefón • časť izieb má balkón 
(za príplatok) • 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. (roz-
kladacia  posteľ)

Strava: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu, resp. ALL INCLUSIVE LIGHT

Šport a zábava: v bezprostrednej blízkos-
ti 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 terasa-
mi, diskotéky a rušný nočný život

od 214 €

MAKARSKA

HOTEL RIVIJERA SUNNY RESORT    

DIEŤA ZDARMA 
DO 15

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA ALL INCLUSIVE LIGHT

13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7.
6.6.-13.6. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8. 6.6.-13.6. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

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. 320 370 410 430 460 495 390 440 480 500 530 580
FM zľava 33% 214 248 275 288 308 332 261 295 322 335 355 389
dosp. os. príst. 240 278 308 323 345 372 293 330 360 375 398 435
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 240 278 308 323 345 372 293 330 360 375 398 435
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCL. LIGHT ZDARMA
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+2 balkón 420 470 510 530 560 595 490 540 580 600 630 680
dosp. os.  na 4. lôžku v 1/2+2 231 259 281 292 308 328 270 297 319 330 347 374
dieťa 3-14,99r. na 4. lôžku v 1/2+2 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCL. LIGHT ZDARMA

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (6.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. 
Príplatky: balkón 14 €/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 76 a 77. 

ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, obed 
a večera formou bufetu • počas podá-
vania obeda a večere v neobmedzenom 
množstve čapované nápoje - víno (biele/
červené), pivo a nealko v reštaurácii • 
KLUB MARO  pre deti (v rámci vyhradených 
hodín - nealko nápoje pre deti)
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v rámci programu „Makarské leto“ - niekoľ-
kokrát 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

Oficiálna kategória: ***

Poloha: v jednom z najznámejších a najob-
ľúbenejších 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 športo-
vého 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 te-
rasou • 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 • 

od 217 €

HOTEL PALMA    

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 27.6.-4.7.
29.8.-5.9. 20.6.-27.6. 22.8.-29.8. 4.7.-22.8. 5.9.-12.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 370 400 440 460 310
FM zľava 30% 259 280 308 322 217
dosp. os. príst. 278 300 330 345 233
dieťa do 11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 315 340 374 391 264
dieťa do 11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6-12.9.), 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 76 a 77. 
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Oficiálna kategória: ***

Poloha: na okraji mesta Makarska • po pro-
menáde asi 20 minút peši od centra

Popis a pláž: hotel je zároveň rekreačné a zdra-
votno - rehabilitačné centrum • bezbariérový prí-
stup • 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 • ka-
viareň • spoločenská miestnosť • kaderníctvo 
• TV sála • ambulancia • krytý bazén s vyhrie-
vanou morskou vodou • terapeutické procedúry 
• rehabilitácie • vodné i suché masáže • sauna 
• v blízkom objekte na pláži je tanečná terasa, 

od 259 €

HOTEL BIOKOVKA    

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

DIEŤA ZDARMA 
DO 7

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 27.6.-4.7. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 370 410 450 470 500
FM zľava 30% 259 287 315 329 350
dosp. os. príst. 315 349 383 400 425
dieťa 3-13,99r. zákl. lôž. 204 226 248 259 275
dieťa 3-6,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os. 204 226 248 259 275
dieťa 3- 6,99r. lôž. rod. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/
os. Príplatky: morská strana izby TMS 10 €/os., morská strana 20 €/os., obed 74 €/os. Platby na mieste: detská postieľka do 2,99r. 7 €/deň a chladnička 4 €/deň. 
Upozornenie: chladnička a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77 
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snack bar a taverna • hotel má vlastné bezplat-
né parkovisko (v obmedz. počte) alebo v okolí 
hotela (za poplatok) • WiFi internetové pripoje-
nie 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 orien-
tované na morskú 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 podá-
vané 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 prechádz-
ky po promenáde
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Oficiálna kategória: ***

Poloha:  v jednom z najznámejších a najob-
ľúbenejších letovísk chorvátskeho pobrežia 
a centra Makarskej riviéry v Makarskej • je 
situovaný v menej frekventovanej časti ruš-
ného 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 športo-
vého 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 klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
• sprcha/WC • SAT TV • malá chladnička • bal-
kón • k dispozícii sú aj rodinné izby s možnos-
ťou 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“ - niekoľ-
kokrát 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

od 217 €

MAKARSKA

PENZIÓN MARA     

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 4.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 310 370 430 455
FM zľava 30% 217 259 301 319
dosp. os. príst. 233 278 323 342
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 264 315 366 387
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 (13.6.-12.9.), 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 BY  OBSADENÁ MIN. 3 PLNE PLATIACIMI OSOBAMI! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave 
– strana 76 a 77. 
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pre 3 osoby • v obývacej miestnosti 2 lôžka 
(manželská posteľ) a prístelka (rozkladací 
gauč 140x120cm) • na 1. alebo 3. poschodí • 
STUDIO/2+2 – (24m2) pre 4 osoby • v obý-
vacej miestnosti 2 lôžka (manželská posteľ) 
a 2 prístelky (oddelené lôžka) • na 2 poschodí

Strava: bez stravy, s možnosťou varenia

Šport a zábava: v meste Makarska – te-
nisové kurty • vodné športy na pláži • bary a 
reštaurácie a prechádzky po pobrežnej pro-
menáde • diskotéky • tanečné večery

Oficiálna kategória: ***

Poloha: v tichšej časti obľúbeného letoviska 
• v blízkosti hotela Biokovka • cca 800m od 
centra Makarskej • po promenáde asi 20 minút 
peši do centra 

Popis a pláž: súkromná 3-poschodová vila s 
apartmánmi • najbližšia štrková pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vzdialená cca 100 m  • 
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok

Vybavenie:  malá recepcia • menší otvorený 
bazén (26m2) s morskou vodou a terasou na 
slnenie •  WiFi internetové pripojenie zdarma 
• parkovanie v okolí (za poplatok cca 5 €/deň/
auto) • cca 80 m od vily najbližší obchod s po-
travinami, bary a reštaurácie  

Ubytovanie: účelne zariadené klimatizované 
apartmány • všetky typu štúdio (jedna miest-
nosť s kuchynským kútikom aj posteľami) • 
vybavený mini kuchynský kútik s chladničkou 
• SAT TV • balkón orientovaný na pohorie • 
STUDIO/2 – (19m2) pre 2 osoby • obývacia 
miestnosť s 2-ma lôžkami (manželská pos-
teľ) • na 2 poschodí • STUDIO/2+1 – (22m2) 

od 96 €

MAKARSKA

APARTMÁNY KOVAČI    

8 – DŇOVÉ POBYTY
27.6.-4.7.

13.6.-27.6. 15.8.-22.8. 4.7.-15.8. 22.8.-29.8. 29.8.-12.9.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
STD/2 350 420 470 390 350
STD/2+1 400 490 540 460 400
STD/2+2 600 650 700 600 550
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľné prádlo, záverečné upratovanie, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. Povinné príplatky: poby-
tová taxa od 12-17,99r. 9,45 €, od 18r. 18,90 €/os. Upozornenie: dieťa do 2,99r. bez lôžka ZDARMA LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený! Ceny a informácie o 
doprave - strana 76 a 77. 

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

PRE
RODINY

SUPER 
CENA NOVINKA

app. KOVAČI
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Oficiálna kategória: **

Poloha: v centre obľúbeného letoviska Pod-
gora, priamo na pobrežnej promenáde 

Popis a pláž: hotel postavený v dalmatín-
skom 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 in-
ternetové 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 • poži-
čovňa bicyklov, motorových člnov, skútrov, vodných 
bicyklov a vodné atrakcie • tanečná terasa s hudbou 
• kaviarne, bary a reštaurácie pozdĺž promenády

od 217 €

PODGORA

HOTEL PODGORKA     

DIEŤA ZDARMA 
DO 10

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 310 330 380 410 450 500
FM zľava 30% 217 231 266 287 315 350
dosp. os. príst. 233 248 285 308 338 375
dieťa 0-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp.os. v 1/2 233 248 285 308 338 375
dieťa 0-9,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 10-13,99r. príst. s 2 dosp. os. 171 182 209 226 248 275
2. dieťa 0-5,99r. lôž. rod. s 2 dosp. os. 264 281 323 349 383 425
dieťa 0-2,99r. lôž. rod. v 1/2 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (6.6.-19.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: morská strana 49 €/os., detská postieľka do do 
2,99r. 5 €/deň - platba na mieste. Upozornenie: Izba 1/1, detská postieľka  a morská strana LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77.
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OFICIÁLNA KATEG RIA: ****

POLOHA: v malom prímorskom letovisku Dr-
venik • v hornom zálive nazývanom „GORNJA 
VALA“, ktorý je tichší a menší • v Drveniku na-
zývanom „DONJA VALA“ sa nachádza malý prí-
stav, 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) • aperitív bar pri 
vstupe • reštaurácia s terasou, na ktorej sa 
aj stoluje • WiFi internetové pripojenie v spo-
ločných priestoroch zdarma • vnútorný bazén 
so sladkou vodou (funkčný vo vyhradených 
hodinách 10:00-14:00 a 17:00-21:00) • ležadlá 
pri bazéne zdarma (v obmedz. počte) • vírivka 
a sauna (za poplatok) • 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 (roz-
ťahovací 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

od 203 €

DRVENIK

HOTEL NANO     

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
30.5.-6.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
12.9.-19.9. 6.6.-13.6. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 290 305 370 390 410 460 490
FM zľava 30% 203 214 259 273 287 322 343
dosp. os. príst. 247 260 315 332 349 391 417
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 247 260 315 332 349 391 417
1. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. 160 168 204 215 226 253 270
* 1. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. 160 168 204 215 226 253 270
2. dieťa 3-11,99r. lôž. rodiča 160 168 204 215 226 253 270
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (6.6.-19.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 
€/os. Príplatky: morská strana 20 €/izba. Platby na mieste: detská postieľka do 2,99r. 5 €/deň, obed 8 €/os./deň. 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 DIE A ZDARMA. 1/1 izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! 
Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77. 
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Oficiálna kategória: ***

Poloha: v blízkosti malého prímorského 
letoviska Podaca, cca 1,5 km od mestečka 
Zaostrog na Makarskej riviére  

Popis a pláž: moderný novozrekonštru-
ovaný komplex (v roku 2018) situovaný 
vo svahu tvorí 4-poschová budova hotela 
s výťahom, 9 depandansov 3-4 poschodo-
vých s vonkajším schodiskom a centrálna 
budova komplexu • v bezprostrednej blíz-
kosti mora a pláže • pláž v jednej časti štr-
kovo-kamienková s pozvoľným vstupom 
do mora • v druhej časti betónová pláž s 
upravenými plochami na slnenie • ležadlá 
a slnečníky na pláži (zdarma)

Vybavenie: v centrálnej budove - recepcia  
• aperitív bar • reštaurácia na dvoch poscho-

diach • 3 otvorené bazény so sladkou vodou, 
z toho jeden pre deti • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma (v obmedz. počte) • all inclusive 
bar pri bazéne • fitness • WiFi internetové pri-
pojenie v celom komplexe zdarma • bankomat 
• mini market • renta car (za poplatok) • bez-
platné parkovanie

Ubytovanie: v hotelovej budove • v izbách 
typu COMFORT – vkusne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
(vhodná len pre dieťa) • sprcha/WC • fén • 
trezor • SAT TV • balkón • izby orientované na 
morskú stranu (za príplatok) 

Strava: ALL INCLUSIVE

Šport a zábava: detský klub • klub pre do-
spievajúcich vybavený hracími konzolami • 
vonkajšie detské ihrisko • vodné športy na pláži 
• animačné programy pre deti a dospelých 

od 385 €

PODACA

HOTEL RESORT MORENIA     

DIEŤA ZDARMA 
DO 7

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 4.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 550 590 680 780
FM zľava 30% 385 413 476 546
dieťa 2-6,99r. zákl. lôž. 413 443 510 585
dieťa 7-11,99r. zákl. lôž. 468 502 578 663
dieťa 12-17,99r. zákl. lôž. 523 561 646 741
dieťa 2-6,99r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa 7-11,99r. príst. 303 325 374 429
dieťa 12-17,99r. príst. 413 443 510 585
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (13.6.-12.9.), DPH. 
Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: morská strana 39 €/
os., detská postieľka do 1,99r. 5 €/deň - platba na mieste. Upozornenie: Pes nie je povolený. Ceny a informácie 
do doprave - strana 76 a 77. 

NOVINKA

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere 
podávané formou bufetu • 07:00–24:00 
ponuka domácich alkoholických i neal-
koholických nápojov v all inclusive bare • 
16:00-17:00 popoludňajšie občerstvenie 
• celodenné animačné programy pre deti i 
dospelých
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HOTEL LABINECA     

od 406 €

Oficiálna kategória: ***

Poloha: asi 1 km od centra mestečka Gradac

Popis a pláž: moderný komplex hotela a de-
pandansov 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 • otvo-
rený bazén so sladkou vodou a slnečnou tera-
sou (ležadlá v obmedz. počte zdarma) • krytý 
bazén so sladkou vodou (otvorený do cca 10.06. 
a od 15.09.) • WiFi internetové pripojenie v ho-
teli zdarma • parkovisko (v obm. počte) za po-
platok cca 10 €/deň/auto

Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • sprcha/WC • fén 
• telefón • minibar • SAT TV • balkón s výhľa-
dom na more 

Strava: ALL INCLUSIVE

Šport a zábava: ihrisko pre deti • vodné špor-
ty na pláži – požičiavanie surfov, kanoe, vod-
ných bicyklov • plážový bar • minigolf • stolný 
tenis • šípky • biliard • animačné programy pre 
deti i dospelých

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2 BMS 580 610 640 680 710
FM zľava 30% 406 427 448 476 497
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 BMS 435 458 480 510 533
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 BMS 610 640 670 710 740
dosp. os. príst. 589 618 646 684 713
dieťa 3-11,99r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa 3-11,99. lôž. rod. 336 352 369 391 407
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (13.6.-19.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 
€/os., od 18r. 18,90 €/os. Príplatky: detská postieľka do 2,99r. 5 €/deň - platba na mieste. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a 
informácie o doprave - strana 76 a 77. 
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Oficiálna kategória: ***

Poloha: v južnej časti letoviska Gradac • prí-
jemnou prechádzkou cca 15 min. od centra 
mestečka 

Popis a pláž: menší dvojposchodový hotel 
vhodný pre menej náročných klientov • si-
tuovaný vo svahu, v tichom prostredí borovi-

cového hája na okraji letoviska • cca 150 m od 
prírodnej štrkovej pláže lemovanej borovicami, 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá na 
pláži za poplatok

Vybavenie: vstupná miestnosť s malou recep-
ciou • 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) • sprcha/WC 
• SAT TV • malá chladnička • balkón • izby 
orientované na morskú stranu (bočne aj čelne) 
za príplatok

Strava: polpenzia - raňajky podávané for-
mou 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

od 203 €

GRADAC

HOTEL OAZA    

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
6.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
5.9.-19.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 15.8.-22.8. 11.7.-15.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 290 320 370 390 420
FM zľava 33% 194 214 248 261 281
dosp. os. príst. 218 240 278 293 315
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. 247 272 315 332 357
dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. 1/2+2 218 240 278 293 315
dieťa 3-11,99r. lôž. rodiča 218 240 278 293 315

V cene je zahrnuté:  7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-12.9.), 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 76 a 77. 
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od 224 €

Šport a zábava: 3 tenisové kurty • vod-
né športy – požičiavanie vodných bicyklov, 
skútrov, banán, škola potápania • v sezóne 
hrá na terase hotela živá hudba • príjemné 
posedenie v centre mestečka Gradac v ro-
mantických kaviarničkách a krčmičkách, 
ktoré lemujú celé pobrežie

Oficiálna kategória: **

Poloha: asi 700 m od centra mestečka Gradac

Popis a pláž: starší hotelový komplex tvorí 
hlavná budova hotela, jeho dvojička depan-
dans A a depandansy B • nachádza sa v bez-
prostrednej blízkosti štrkovej pláže, od ktorej 
ho oddeľuje prímorská promenáda, ktorá vedie 
až do centra mestečka • ležadlá na pláži za 
poplatok

Vybavenie: v hlavnej budove klimatizovaná 
recepcia (trezor za poplatok)  • reštaurácia 
s terasou (časť je klimatizovaná) • spoločenská 
miestnosť • WiFi internetové pripojenie v celom 
hotely zdarma • TV sála • Caffe bar • parkovis-
ko za poplatok 5 €/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 klimatizá-
ciu (za príplatok) 

Strava: polpenzia - raňajky a večere podávané 
formou bufetu • k večeri jeden nápoj (2 dcl vína, 
2 dcl piva alebo 2 dcl nealka)

GRADAC

HOTELOVÝ KOMPLEX LAGUNA    

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.

8 – DŇOVÉ POBYTY
13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-11.7.
12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. 11.7.-22.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 320 340 390 420 480
FM zľava 30% 224 238 273 294 336
dosp. os. príst. 304 323 371 399 456
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 272 289 332 357 408
dieťa 3-11,99r. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 3-5,99r. lôž. rod. 176 187 215 231 264
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (13.6.-19.9.), DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €/os., od 18r. 18,90 €/os. 
Príplatky: all inclusive light (obed s 1 nápojom) 80 €/os., klimatizácia 22 €/os., detská postieľka do 2,99r. 5 €/deň - platba na mieste.  Upozornenie: 1/1 B izba a 
detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77. 
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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 situ-
ovaný 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 in-
ternetové pripojenie zdarma • v komplexe - 
mediteránska reštaurácia s otvorenou terasou 
nad plážou (pre hostí z depandansov) • otvo-
rený bazén so sladkou vodou pre dospelých 
a pre deti • ležadlá a slnečníky v obmedz. počte 
zdarma • bezplatné parkovanie

Ubytovanie: DEPANDANSY - moderne za-
riadené klimatizované 2-lôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky • sprcha/WC • fén • SAT 
TV • telefón • balkón orientovaný na morskú 
stranu 

Strava:  polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu, resp. ALL INCLUSIVE LIGHT

Šport a zábava: tenisové kurty (večerné osvetle-
nie) • stolný tenis • boccia • animačné programy 
pre deti i dospelých • živá hudba 1x týždenne

od 265 €

OREBIČ

DEPANDANSY BELLEVUE     

DIEŤA ZDARMA 
DO 7

DIEŤA DOPRAVA
 ZDARMA*

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.

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

 8 DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA ALL INCLUSIVE LIGHT

13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 4.7.-11.7.
5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 27.6.-4.7. 15.8.-29.8. 11.7.-15.8. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 27.6.-4.7. 15.8.-29.8. 11.7.-15.8.

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. v 1/2 395 455 515 565 600 450 500 550 610 645
FM zľava 33% 265 305 345 379 402 302 335 369 409 432
dieťa 0-6,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 218 251 284 311 330 248 275 303 336 355
dieťa 7-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 316 364 412 452 480 360 400 440 488 516
1. a 2. dieťa 0-13,99r. zákl. lôž. v 1/2 316 364 412 452 480 360 400 440 488 516
dosp. os. zákl. lôž. v 1/2+1 410 470 530 580 615 465 515 565 625 660
dosp. os. príst. 349 400 451 493 523 396 438 481 532 561
dieťa 0-6,99r.  príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp. os. 226 259 292 319 339 256 284 311 344 363
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou resp. s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta (13.6.-12.9.), 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 LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. 
Ceny a informácie o doprave – strana 76 a 77. 
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FAKULTATÍVNE VÝLETY

BENÁTKY – celodenný výlet rýchloloďou (cca 
2 hod. jedna cesta), prehliadka mesta s odbor-
ným sprievodcom, pre výletníkov sa organizujú 
za poplatok plavby gondolami a obed.

FISH PIKNIK – celodenný výlet loďou pozdĺž 
pobrežia Istrie, vyhliadková plavba za prírod-
nými krásami a prímorskými mesteč kami spo-
jená 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 prí-
morských mestečiek.

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

DUBROVNIK – celodenný výlet autobusom 
so sprievodcom. Panoramatická prehliadka 
historického mesta zapísaného v kultúrnom 

dedičstve UNESCO a prehliadka starého mesta 
spojená s návštevou najznámejších pam ti-
hodností.

SPLIT - TROGIR – poldenný výlet autobu-
som so sprievodcom. Návšteva najv čšieho 
mesta na chorvátskom pobreží – SPLITU 
a historického TROGIRU. Pre svoje mimoriadne 

cenné kultúrno-historické pamiatky, stredo-
morský kolorit a malebnú polohu patria k naj-
obľúbenejším a najnavštevovanejším miestam 
v celom Chorvátsku

SLAPOVI KRKA – celodenný výlet auto-
busom do národného parku Vodopády rieky 
Krka a jeho prehliadka so sprievodcom. Krka 
je jedna z najzaujímavejších riek prameniacich 
v Chorvátsku, po v čšinu svojho toku pre-
chádza kaňonom. Nachádza sa na nej mnoho 
vodopádov a niekoľko jazier. Medzi najkrajšími 
vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem 
leží Františkánsky kláštor so vzácnou knižni-
cou.

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 do-
máce víno.

KORNATI – celodenný výlet loďou do národ-
ného parku Kornati. Plavba sú ostrovím, 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 pútnické-
ho miesta, pri ceste sp ť návšteva vodopádov 
„KRAVICE“ a zastávky s panoramatickou pre-
hliadkou ostrovov a pobrežia.

OSTROVY BRIJUNI BRIONI  - poldenný 
výlet loďou, príjemná plavba okolo rozma-
nitého pobrežia Istrie. Súostrovie Brioni patrí 
k ná rodným parkom, pozostáva zo 14 v čších 
i menších ostrovčekov, pokrytých bujnou stre-
domorskou vegetáciou. 

PLITVICE – celodenný autobusový výlet do 
národného parku Plitvice. Vstup a prehliadka 
národného parku s odborným sprievodcom.


