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ČIERNA HORA
Čierna Hora sa  nachádza na  Balkán-
skom polostrove, v regióne Mediteranu, 
oproti Taliansku v  južnej časti Jadran-
ského mora. Čierna Hora nazývaná 
aj Montenegro je zem malebných prírod-
ných krás, zem slnka, mora, vysokých 
hôr, mnohých historických pamiatok 
a  veľkých prírodných kontrastov. Nie 
je čierna, ako by sa to z jej názvu mohlo 
zdať. Naopak, je  pestrou mozaikou 
fantastických prírodných motívov, aké 
sa  dajú vytušiť z  označenia Veľkolepá 
krajina. Známa je  nádhernými plážami, 
ktoré lemujú jej 290 km dlhé pobrežie. 
117 pláží v dĺžke 73 km je prevažne pie-
sočnatých, čiastočne štrkových a  pat-
ria k  najobľúbenejším plážam celého 
jadranského pobrežia. Čiernohorské 
pobrežie sa skladá z Tivatskej, Budvan-
skej, Barskej a  Ulcinjskej riviéry. Pod-
nebie je veľmi teplé a preto je tu veľké 
množstvo subtropickej a  prímorskej 
vegetácie. Kúpeľná sezóna v tejto časti 
Jadranu trvá až 180 dní v roku.

BUDVANSKÁ RIVIÉRA
V  dĺžke 25  km  je  najkrajšou a  najvy-
hľadávanejšou riviérou. Najznámejšie 
sú  strediská Budva, Bečiči, Sveti Stefan 
a Petrovac, ktoré sú popretkávané 20-timi 
nádhernými plážami.
BUDVA – starobylé mestečko, ktoré 
má históriu starú 2 a pol tisíc rokov. Sta-
ré centrum sa rozkladá na malom výbež-
ku pevniny do  mora, oproti ostrovčeku 
Sv. Nikola. Je obopnutá hradbami, nielen 
pozdĺž mora, ale aj smerom do vnútroze-
mia.

BEČIČI – obľúbené letovisko je vzdiale-
né 2 km južne od Budvy. Je tu množ stvo 
hotelov a rozmanité možnosti športového 
vyžitia – napr. tenis, basket bal, hádzaná, 
minigolf a rôzne vodné športy. Bečiči má 
takmer 2 km dlhú piesočnatú pláž, ktorá 
bola v r. 1936 vyhlásená v Paríži ako naj-
lepšia pláž v Európe. Mediteranska klíma 
a 220 slnečných dní v roku ponúkajú prí-
jemný pobyt a odpočinok každému počas 
celého roka.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
MONTENEGROTOUR – autobusový výlet 
do mesta CETINJE. Návšteva kráľov ského 
paláca a  cetinského kláštora. Pokračo-
vanie cesty smerom na Kotor, cez horskú 
osadu NJEGUŠI, ktorá je známa výrobou 
njegušského syra a  njegušskej šunky – 
pršut. Prestávka na osvieženie a  ochut-
návka špecialít. Po ceste do KOTORU, foto 
zastávka s panoramatickým pohľadom na 
Boku Kotor sku na známych Lovčenských 
serpentínach v nadmorskej výške 900 m., 
prehliadka Starého Kotoru, voľný program.
BOKA KOTORSKA – celodenný výlet auto-
busom a loďou. Plavba loďou po najjužnej-
šom fjorde Európy – Boka Kotorska, ktorý 
sa skladá zo 4 zálivov /tivatský, herceg-
novský, risanský, kotorský/ a je zapísaný vo 
svetovom prírodnom dedič stve. Návšteva 
miest Herceg Novi, katolíckeho ostrova 
„Gospa ot Škrpelja“, historickeho mesta 
KOTOR, ktoré je pod záštitou UNESCO, plá-
že Žanjice príp. modrej jaskyne.
DUBROVNIK – celodenný výlet autobu-
som do historického mesta  Chorvátska, 
ktoré je pod záštitou UNESCO  Dubrovnik. 

Prehliadka starého mesta s  miestnym 
sprievodcom.
SKADARSKO JEZERO (národný park) –  
celodenný výlet autobusom a  loďou 
k najväčšiemu sladkovodnému jazeru na 
Balkáne. Foto zastávky. Plavba loďou cca 
3 hod. po jazere, návšteva ekologického 
centra NP, možnosť zakúpenia vín a  ra-
kije v  predajni priamo na brehu jazera, 
kúpanie v jazere a typický obed. 

TARA RAFTING – kaňon rieky Tara je druhý 
najdlhší a najhlbší kaňon na svete (po po-
vestnom kaňone rieky Colorado). Nachádza 
sa v národnom parku Durmitor na severozá-
pade,  na hranici s Bosnou a Hercegovinou. 
Je pod záštitou UNESCO. Splavovanie na 
najzaujímavejšom úseku kaňona v dĺžke 18 
km trvá 3 – 4 hodiny. Je prerušované malý-
mi prestávkami na kúpanie a fotografovanie 
(vodopád, najkrajšie úseky splavu). Raňajky a   
obed  su pripravované a podavané na typic-
ký domáci spôsob.
STARÝ BAR-ULCINJ – celodenný výlet 
autobusom do južnej časti Čiernohor-
ského pobrežia. Návšteva Starého Baru 
– mesta zalo že ného Rimanmi a  Ulcinju 
– mesta dýchajúceho orientom (zlatá 
ulička, bazár). Obed v  reštaurácii pod 
pohorím Rumija, s  krásnym výhľadom 
na susedné Albánsko. Cesta okolo 
Skadarského jazera s  foto zastávkami 
až do rybárskej osady Virpazar, ktorá  
sa nachádza na brehu jazera.

ALBÁNSKO – celodenný výlet autobusom 
do krajiny kontrastov a  brány do orien-
tu – Albánska. Návšteva miest – SKADAR, 
ktoré leží na brehu Skadarského jazera 
- návšteva najväčšej katolíckej baziliky 
na Balkáne – Katedrály sv. Stefana, pre-
hliadka pevnosti Rozafa , ktorá sa vypína 
nad mestom a ktorá slúžila ako obranná 
pevnosť za ilírskych, benátskyach a tu-
reckých čias. 
KAŇONY  ČIERNEJ HORY – celodenný 
výlet autobusom (tzv. veľký okruh Čiernej 
Hory), kde uvidíte kaňon Morac a a kláš-
tor Moraca z  13. storočia, kaňon rieky 
Tara, ktorý je druhý najhlbší na svete, kde 
bude obed. Most Durdevica Tara nad ka-
ňonom rieky s výškou 150 m je tretí naj-
vyšší v Európe, dĺžku má 350 m, Národný 
park Durmitor, najvyššie pohorie Čiernej 
Hory s  prestávkou  v Nikšič (občerstve-
nie). Návrat cez Cetinje späť na pobrežie.
www.montenegro.travel

PODGORICA

Tivat Bečiči
Budva
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Pre klientov, ktorí si vybrali pobyt v Čiernej Hore, poskytujeme ako doplnkovú službu charterovú autobusovú dopravu, ktorej trasa vedie cez územie Maďarska 
a Chorvátska, resp. aj cez územie Bosny a Hercegoviny. 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 cca 20 - 22  hodín (skutočnosť r. 2018). 
Do tejto oblasti premávajú klimatizované zájazdové autobusy vybavené videom a občerstvením (teplé a chladené nápoje za poplatok). Sprievodca v autobusoch 
nie je súčasťou prepravy.

TERMÍNY 10-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV
Odchod SR 07.06.* 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08.*
Príchod SR 16.06.* 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09.*

* v daných termínoch sa autobusová doprava uskutoční len pri minimálnom počte 25 cestujúcich.

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

Sereď, Trnava
Komárno, Levice, Nitra,  

Nové Mesto nad Váhom, Nové 
Zámky, Partizánske, Piešťany, 

Topoľčany, Trenčín

Banská Bystrica, Martin,  
Považská Bystrica, Prievidza,  
Púchov, Ružomberok, Zvolen,  

Žiar nad Hronom, Žilina 

Humenné, Košice,  
Liptovský Mikuláš,  

Michalovce, Poprad, Prešov,  
Vranov nad Topľou

- 6 € 10 € 13 € 15 €

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

- 10 € 13 €
Priama trasa z uvedených nástupných miest je plánovaná v nástupných termínoch 14.06. - 30.08.2019 a uskutoční sa pri minimálnom počte 25 cestujúcich.

PRÍPLATKY
Povinné príplatky Príplatky

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

Pobytová taxa
osoba od 18r./noc

Komplexné cestovné poistenie osoba/deň

KOMFORT* PLUS*

1,35 € 2,70€ 2,80 € 3,70 €
* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5. 

Program 10-dňových autobusových zájazdov a 8-dňových pobytov individuálnou dopravou:
1. deň: piatok - odchod zo Slovenska (prechod hraníc SR v popoludňajších hodinách), non-stop jazda,
2. deň: sobota - príchod do letoviska v obedňajších až popoludňajších hodinách, ubytovanie v ubytovacom zariadení najskôr od 14.00 (pri individuálnej 

doprave - deň nástupu na pobyt),
3. - 8. deň: pobyt pri mori, voľný program s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
9. deň: sobota - uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v dopoludňajších hodinách (do 10.00, resp. podľa pokynov recepcie), odchod z letoviska 

v popoludňajších hodinách, non-stop jazda (pri individualnej doprave - posledný deň pobytu),
10. deň: nedeľa - príchod na územie SR (prechod hraníc SR v ranných až dopoludňajších hodinách).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE AUTOBUSOVÚ A INDIVIDUÁLNU DOPRAVU

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 cestujú 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!

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

CENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Letovisko Spiatočná autobusová doprava 

s pobytom
Spiatočná autobusová doprava 

bez pobytu
Jednosmerná autobusová 

doprava
Príplatok – pobyt  
2 a viac týždňov

Budva, Bečiči 120 € 140 € 100 € 20 €
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

07.06. - 21.06. (vrátane) 28.06. - 23.08.  30.08. (vrátane)

vila TROPICO, hotel ŠUMADIJA,
htl. komplex SLOVENSKA PLAŽA

DIEŤA DOPRAVA
ZDARMA ZĽAVA 20 € DIEŤA DOPRAVA

ZDARMA
V uvedených zariadeniach platí ŠPECIÁLNA AKCIA
- v termínoch od 07.06. - 21.06. (vrátane) a od 30.08. (vrátane) 1. DIEŤA NA PRÍSTELKE S POBYTOM ZDARMA má aj AUTOBUSOVÚ DOPRAVU ZDARMA
- v termínoch 28.06. - 23.08. 1. DIEŤA NA PRÍSTELKE S POBYTOM ZDARMA má z ceny autobusovej dopravy ZĽAVU 20 €.
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hotelový komplex    

SLOVENSKA PLAŽA
stredisko Budva

Oficiálna kategória: ***/****
Poloha: turistické stredisko sa rozkla-
dá pozdĺž prímorskej promenády • 
vzdialené asi 500 m od historického 
centra mesta Budva.
Popis a pláž: obľúbený, rušný kom-

plex hotelového a  apartmánového 
typu ubytovania je postavený v  štýle 
španielskeho mestečka s množstvom 
uličiek, námestí a  mediteranskej ze-
lene • ponúka dve kategórie ubyto-
vania - 3* a  4* časť • vzdialenosť 

od dlhej štrkovo-piesočnatej pláže 
závisí od polohy ubytovania • ležadlá 
a  slnečníky na pláži za poplatok •  
možnosť kúpania sa aj na ostrove Sv. 
Nikola alebo na plaži Ploče, kam pre-
mávajú z Budvy loďky (cena 3 €/os. 

resp. 5€/os. - r. 2018)
Vybavenie: klimatizovaná recepcia • 
WiFi internetové pripojenie v priestoroch 
recepcie a  izieb (zdarma) • niekoľko 
reštaurácií • bary • obchody so suve-

IZBY KATG. 3*                                            8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA ALL INCLUSIVE

8.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-6.7. 8.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-6.7.
7.9.-14.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 6.7.-24.8. 7.9.-21.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 6.7.-24.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 370 390 490 510 460 500 600 650
FM zľava 32% 252 265 333 347 313 340 408 442
dosp. os. príst. 352 371 466 485 437 475 570 618
dieťa 2-6,99r. zákl. lôž. / príst. 204 215 270 281 253 275 330 358
dieťa 7-11,99r. zákl. lôž. / príst. 278 293 368 383 345 375 450 488
*1. dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa 2-6,99r. na lôž. rod. 204 215 270 281 253 275 330 358
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (22.6.-14.9.), DPH.  Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €, od 18r. 18,90 € . Príplatky: 
balkón 63 €/izba.  Upozornenie: *dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os. ZDARMA LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB, izba 1/1 TWC LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 123.



IZBY KATG. 4*                                             8 – DŇOVÉ POBYTY
POLPENZIA ALL INCLUSIVE

8.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-6.7. 8.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-6.7.
7.9.-21.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 6.7.-24.8. 7.9.-21.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 6.7.-24.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 430 460 550 580 560 590 680 720
FM zľava 32% 292 313 374 394 381 401 462 490
dosp. os. príst. 409 437 523 551 308 325 374 396
dieťa 2-6,99r. zákl. lôž. / príst. 237 253 303 319 420 443 510 540
dieťa 7-11,99r. zákl. lôž. / príst. 323 345 413 435 532 561 646 684
*1. dieťa 2-6,99r. príst.  s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa 2-6,99r. lôž. rod. 237 253 303 319 308 325 374 396
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, resp. plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE, služby delegáta (22.6.-14.9.), DPH.  Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €, od 18r. 18,90 € . Príplatky: balkón 63 €/
izba.  Upozornenie: *dieťa 2-6,99r. príst. s 2 dosp. os. ZDARMA LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB, izba 1/1 TWC LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 123.
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nírmi • supermarkety • kaviarne • 
pizzerie • cukrárne • butiky • dva 
otvorené bazény s  morskou vodou 
RONDO I. ( pre klientov katg. 3*) 
a RONDO II. ( pre klientov katg. 4*) 
• ležadlá pri bazéne zdarma (v ob-
medz. počte) • parkovisko za popla-
tok (4 €/auto/deň - r. 2018)
Ubytovanie: IZBY katg. 3* a katg. 
4* - klimatizované 2-lôžkové izby 

s  možnosťou prístelky • kúpeľňa 
so sprchou/WC • fén, SAT-TV • 
malá chladnička • telefón • trezor 
• časť izieb má balkón/terasu (za 
príplatok) 
Strava:ALL INCLUSIVE 
Šport a zábava: tenisové kurty • stol-
ný tenis • detské ihrisko • ihriská na 
loptové hry • vodné športy na pláži 
• športové programy (pilates, zum-

ALL INCLUSIVE
 
• raňajky, obedy a večere formou bufetu
• 10:00–23:00 bar s čapovanými 

domácimi alko a nealko nápojmi
• 11:30 – dezert (zmrzlina, palacinky, 

štrúdľa )
• 16:00 – káva, čaj, koláčik
• 1x týždenne folklórny večer
• animačné programy pre deti i dospelých

ba, vodný aerobik, joga) • animač-
né programy pre deti i  dospelých 
• zábavné programy • aquapark 
v Budve (vstup 25 €/os. - r. 2018) 
• na promenáde, ktorá vedie do 
Budvy, množstvo diskoték, barov • 
rušný nočný život v Budve
www.hgbudvanskarivijera.com



vila    

TROPICO
stredisko Budva

reštaurácia Tropico na pláži

reštaurácia vo vile

aquapark v Budve

SUPER
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DIEŤA
ZDARMA

DIEŤA
DOPRAVA
ZDARMA*do 12 r.
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zľava až do

35%
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vila    

TROPICO
stredisko Budva

8 – DŇOVÉ POBYTY
25.5.-8.6. 8.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-6.7. 6.7.-13.7.
14.9.-21.9. 7.9.-14.9. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 13.7.-17.8.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 190 260 290 310 330 350
FM zľava 35% 124 169 189 202 215 228
dosp. os. príst. 143 195 218 233 248 263
dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 2-11,99r. lôž. rod. 105 143 160 171 182 193
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (22.6.-14.9.), DPH.  Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €, od 18r. 18,90 € .  
Príplatky: balkón 21 €/izba,  izba SUPERIOR 35 €/izba. Upozornenie: Pes nie je povolený. Ceny a informácie o doprave – strana 123.

Oficiálna kategória: ***
Poloha: priamo v centre nového mesta, 
ktoré sa rozrástlo za hradbami • neďa-
leko historickej časti mesta 
Popis a pláž: štvorposchodová vila 
s  príjemnou domácou atmosférou  je 
situovaná  v  bočnej uličke • vzdiale-
ná cca 350 m  od štrkovo-piesočnatej 
pláže • hostia vily môžu využívať pláž 
pred reštauráciou Tropico, ktorá patrí 

majiteľom vily a nachádza sa na známej 
Budvanskej promenáde • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) •  mož-
nosť kúpania sa aj na ostrove Sv. Nikola 
alebo na plaži Ploče, kam vozia turistov 
z Budvy loďky (cena 3 €/os. resp. 5€/
os. - r. 2018)
Vybavenie: na prízemí vily menšia 
reštaurácia • v starom meste a na po-
brežnej promenáde množstvo kaviarní, 

cukrární a výborných reštaurácii nielen 
s miestnymi špecialitami • parkovanie 
v  blízkosti vily, resp. na parkoviskách 
v Budve (za poplatok)
Ubytovanie: v izbách typu STANDARD a 
SUPERIOR • účelne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s  možnosťou prí-
stelky • sprcha/WC • fén • chladnička 
• SAT TV • časť izieb typu STANDARD 
má balkón (za príplatok) • izby SUPERI-

OR (za príplatok) sú s balkónom, majú 
z časti lepšie vybavenie a situovanie vo 
vile • v priestoroch ubytovacej časti vily 
a vo väčšine izieb WiFi (zdarma)
Strava:polpenzia, raňajky – rozšírené 
kontinentálne podávané formou obsluhy 
v  reštaurácii vo vile, večere – výber zo 
4 jedál s obsluhou v reštaurácii Tropico 
na promenáde pri pláži s výhľadom na 
more
Šport a zábava: tenisové kurty na 
Slovenskej pláži • vodné športy • 
aquapark v  Budve  (vstup 25 €/os. - 
r.2018) • romantické úzke dláždené 
uličky, ústiace na malé kamenné ná-
mestia stvorené na príjemné večerné 
potulky • rušný nočný život • atrakcie 
• diskotéky na promenáde
www.tropico-budva.com
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hotel   

ŠUMADIJA
stredisko Bečiči-Rafailoviči

za poplatok
Vybavenie: recepcia (trezor za popla-
tok) • výťah • aperitív bar • WiFi 
pripojenie v  priestoroch recepcie 

a aperitív baru (zdarma) • TV miest-
nosť • reštaurácia • á la carte 
reštaurácia s  veľmi peknou záhrad-
nou terasou, ktorá vedie k  pláži  • 
parkovisko za poplatok (2 €/auto/

Oficiálna kategória: **
Poloha: v  jednom z dvoch centier le-
toviska Bečiči, nazývanom Rafailoviči 
• leží na okraji Bečičskej pláže, od-
kiaľ začína pobrežná promenáda až 
do centra Budvy, vzdialenej asi 3,5 
km
Popis a pláž: starší, udržiavaný hotel 
• vzdialený cca 150 m od pobrežnej 
promenády a piesočnatej pláže, ktorá 
je dlhá asi 2 km a  lemuje celé leto-
visko • ležadlá a  slnečníky na pláži 

8 – DŇOVÉ POBYTY
29.6.-6.7. 6.7.-13.7.

22.6.-29.6. 24.8.-31.8. 17.8.-24.8. 13.7.-17.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 270 290 320 340
FM zľava 32% 184 197 218 231
dieťa 2-11,99r. zákl.lôž 203 218 240 255
dosp. os. príst. 270 290 320 340
*dosp.os.príst. 257 276 304 323
*dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp.os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 2-11,99r. príst. 203 218 240 255
*dieťa 2-11,99r. lôžko rodiča 149 160 176 187
dieťa 2-4,99r. lôžko rodiča s 2 dosp.os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 5-11,99r. lôžko rodiča s 2 dosp.os. 149 160 176 187
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta (22.6.-31.8.), DPH.  Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 9,45 €, od 18r. 18,90 € .  
Príplatky: morská strana 18 €/os. Upozornenie: * dieťa 2-11,99r. príst. ZDARMA LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB, izba 1/1 LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Ceny 
a informácie o doprave – strana 123.

deň - r. 2018)
Ubytovanie: jednoduché, pôvodným 
nábytkom zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby (odd. postele) s  mož-
nosťou prístelky (gauč) • sprcha/WC 
• SAT TV • malá chladnička • balkón 
• izby orientované na morskú stranu 
za príplatok 
Strava: polpenzia - raňajky a  večere 
podávané formou bufetu 
Šport a zábava: na terase hotela hrá 
v sezóne živá hudba • biliard • vodné 
športy na pláži - prenájom vodných bi-
cyklov, kajakov a skútrov • aquapark 
v Budve (vstup 25 €/os. - r. 2018) • 
posedenie v rybích reštauráciách, ka-
viarničkách a v baroch na pobreží • 
bohatý nočný život v Budve
www.jazzwelt.sk


