
Tel/Fax: 037/6522 781Tel/Fax: 037/6522 781
www.eurocartour.skwww.eurocartour.sk

17 %Z¼AVY DO 31.1.2019
15 %Z¼AVY DO 28.2.2019

11 %Z¼AVY DO 31.3.2019

2 %Z¼AVY PRE STÁLYCHZÁKAZNÍKOV

SKORÁ OBJEDNÁVKA - UŠETRÍTE! FIRST MOMENT!SKORÁ OBJEDNÁVKA - UŠETRÍTE! FIRST MOMENT!
GRÉCKO, BULHARSKO, CHORVÁTSKO, TALIANSKO

LLEETTOO 22 990011LETO 2 901
SEZÓNA 5.2

EUROCAR TOUR
CESTOVNÁ KANCELÁRIA     TRAVEL AGENCY

VAŠA NAJLEPŠIA DOVOLENKA
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Vo všetkých
letoviskách

ubytovanie s
polpenziou

za najnižšiu
cenu len u

nás !!!

EUROCAR TOUR - CESTOVNÁ KANCELÁRIA

PríhovorPríhovor

Súčasťou katalógu je cenník, zmluva o obstaraní
zájazdu so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

15 %
Z¼AVY DO 28.2.

2019

11 %
Z¼AVY DO 31.3.

2019

2 %
Z¼AVY PRE STÁLYCH

ZÁKAZNÍKOV

17 %
Z¼AVY DO 31.1.

2019

VÝHODY:
Využite 
výhody 

urýchlenej
platby.

Kvalita za
rozumnú cenu.

Skupinové
zájazdy

- cena dohodou

Po celú sezónu
deti GRÁTIS!

Cenové 
zvýhodnenia 

nie sú na úkor
kvality!

Ceny nižšie ako v minulom roku!
Možnos� dovolenky na splátky!
FIRST MOMENT
Výhodou pre Vás je poskytnutie najvyššej možnej
z�avy z ešte neobsadeného ubytovacieho zariade-
nia. Inými slovami: vyberiete si ubytovanie pod�a
Vášho želania za najnižšiu cenu! 
A nezabudnite! Cenové zvýhodnenie pri First
Moment môže by� väčšie ako pri Last Minute!

By� medzi prvými je výhodné:
PRI PLATBE DO 31. 01. 2019 - Z�AVA 17%
PRI PLATBE DO 28. 02. 2019 - Z�AVA 15% 
PRI PLATBE DO 31. 03. 2019 - Z�AVA 11%
V máji, júni a septembri
za najnižšie ceny len u nás !!!
SKUPINY NAD 30 OSÔB - CENY DOHODOU
Doprava z celého Slovenska.
DETI GRÁTIS!!!
PLNÁ PENZIA SO SLOVENSKÝM 
KUCHÁROM LEN ZA 
14 EUR / osoba/deň
POLPENZIA LEN ZA 
11 EUR / osoba/deň
IDEÁLNE PRE ŠKOLY V PRÍRODE !!!
POČET NOCÍ A TERMÍNY POD�A ŽELANIA

Neprehliadnite ! Jednotlivé z�avy nie je možné spája�, okrem kombinácie so z�avou pre stálych
zákazníkov. Z�avy sa nevz�ahujú  na stravu, poistenie, výlety, turistickú taxu, poplatky, prípadne
iné príplatky za doplnkové služby. Ceny a zľavy sú vždy platné pri obsadení všetkých lôžok 
a k tomu zodpovedajúcich miest v autobuse.

Vážení zákazníci,
už po 25. sezónu si Vám dovo�ujeme ponúknu�
naše dovolenkové pobyty, pričom ako vždy,
kladieme dôraz na kvalitu a komplexnos� našich
služieb, cenovú výhodnos� pre všetky vrstvy 
obyvate�stva, dôkazom čoho je každoročný nárast
našich klientov a ich spokojnos�. K tejto 
spokojnosti prispela dôveryhodnos� a bohaté
skúsenosti našich zahraničných obchodných 
partnerov. Do našej ponuky sme pre Vás zaradili
tradičné jadranské pobrežie Talianska - Lignano
Sabbiadoro, Bibione, prekrásnu oblas� Grécka -
poloostrov Sithonia - letovisko Sarti, Sarti Beach,
Olympskú riviéru - Parália, ve�mi populárne
Bulharsko - Pomorie, Chorvátsko - Vodice. Mnohí
naši zákazníci nám dajú za pravdu, že naša ponuka
patrí k tej cenovo najvýhodnejšej. Aj teraz
ponúkame niektoré zájazdy za nižšie ceny ako 
v predošlej sezóne. 
Potešíme Vás výhodami ako: z�avy pri vyplatení
zájazdu v celej výške, deti grátis, z�avy pri kolek-
tívoch, at�.
Ako každý rok aj teraz nechýbajú v našej ponuke
školy v prírode so slovenským kuchárom,
samozrejmos�ou sú vysoko profesionálne služby
našich delegátov ako aj sprievodcov.
Pohodlnú a bezpečnú dopravu Vám poskytneme
modernými autobusmi so skúsenými šoférmi.
Všetky autobusy sú vybavené klimatizáciou,
videom, občerstvením, s toaletou. 
Taktiež máme v ponuke široký výber exotických
zájazdov.  CK Eurocar Tour garantuje stálos� cien
zájazdov pri akomko�vek dodatočnom kurzovom
pohybe pre všetkých klientov, ktorí zájazd uhradili v
plnej výške. Vzh�adom k tomu, že dôvera je pre
nás prvoradým cie�om, Vaše peniaze sú poistené
zmluvou o poistení v prípade insolventnosti našej
CK. Týmto Vám garantujeme, že Vaša dovolenka
je v správnych rukách. Pri výbere dovolenky Vám
radi odborne poradíme na našom predajnom
mieste, alebo prostredníctvom širokej siete našich
zmluvných cestovných kancelárií. 

Prajeme Vám príjemný pobyt!
Kolektív CK Eurocar Tour

CK EUROCAR TOUR
Štefánikova 5 (hotel Zobor)

949 01 NitraTel.: 037/ 6522 781
6503 541, 6555 581, 

Fax: 037/ 6522 781 
www.eurocartour.sk

nitra@eurocartour.sk

BALÍK VÝHOD
Ceny nižšie ako v minulom roku
Možnosť dovolenky na splátky
Deti grátis
Poistenie proti insolventnosti
Naša 25. sezóna
Stáli delegáti
Poskytujeme aj samotnú dopravu

Garancia najnižšej ceny!

OBJEDNÁVANIE ZÁJAZDOV:
- osobne návšteva 

v CK Eurocar tour
- telefonická, resp. písomná 

rezervácia
- zakúpenie zájazdu 

v partnerskej CK
- objednávanie zájazdu 

cez internet
e-mailom: nitra@eurocartour.sk

PLATBY: 
- osobne v hotovosti v našej CK
- u našich províznych predajcov
- prevodom z účtu na účet
- priamym vkladom na účet
- poštovou poukážkou

CK Eurocar tour je v zmysle zákona 
č. 281/2001 Zb. z. poistená pre prípad insol-
ventnosti v pois�ovni UNION a.s.  Potvrdenie
o poistení je súčas�ou zmluvy o obstaraní
zájazdu a dostane ho každý klient pri kúpe
zájazdu. Týmto Vám garantujeme, že  Vaša
dovolenka je v správnych rukách a Vaše
vynaložené finančné prostriedky na 
dovolenku sú zaručene v bezpečí.

ušetrili!

AKCIE - ŠPECIÁLNE Z�AVY - S NAMI UŠETRÍTE
KVALITA A KOMPLEXNOSŤ - MODERNÉ AUTOBUSY
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Dôležité informácie pred nákupom zájazdu
Ubytovanie. Všetky lôžka sú s poste�ným
povlečením, okrem letovísk v Taliansku, kde toto 
k dispozícii nie je, zákazník si ho musí zobra� so
sebou,  alebo si ho môže za poplatok objedna� 
v našej CK, alebo v partnerskej CK v zahraničí.
Všetky typy nášho ubytovania okrem izieb na
priváte, majú vybavený kuchynský kút. Jeho
vybavenie je jednoduché a účelné, postačujúce pre
základnú prípravu jednoduchých teplých jedál, bez
mikrovlnky a varnej kanvice . Súčas�ou kuchyne je aj
chladnička s malým výparníkom. Na špeciálne 
prianie klientov, ako napr. výh�ad na more, izby
ved�a seba, izby s balkónom, izby na poschodí,
alebo na prízemí a pod., sa snaží naša cestovná
kancelária prihliada�, ale tieto požiadavky sa nedajú
považova� za súčas� potvrdenej objednávky, pokia�
táto služba nie je vopred platená. Na splnenie týchto
požiadaviek nemá naša CK vplyv, závisí to od 
aktuálnej disponibility kapacít v príslušnom 
ubytovacom zariadení. 
V prípade, ak sa napriek našej snahe nepodarí táto
požiadavka zabezpeči�, nemôžeme poskytova�
žiadne z�avy alebo kompenzácie, pretože sa jedná 
o požiadavky, na ktoré nie je právny nárok. Ako 
štvorlôžková izba (štúdio) môže by� izba 
trojlôžková  s dodatočným lôžkom. Dodatočné lôžko
môže by� rozkladací gauč, lehátko, pohovka, alebo
poschodová poste�. Štvrtá dospelá osoba, využíva-
júca dodatočné lôžko musí počíta� so zmenšeným
komfortom. Výnimočne možno doplni� aj dve doda-
točné lôžka, čím sa obytný priestor zmenší. Pre štyri
dospelé osoby môže by� toto ubytovanie stiesnené,
preto je lepšie objedna� si apartmán.
V niektorých  krajinách (napr. Grécko) sú rozmery
lôžok (hlavne šírka) menšie ako na Slovensku.
K stredomorským krajinám patrí aj hmyz, drobné
živočíchy, ktoré sa môžu vyskytnú� aj v ubytovacom
zariadení, napriek intenzívnej snahe o ich likvidáciu.
Doprava. Dopravu zabezpečujeme výhradne 
luxusnými klimatizovanými autobusmi, príp.
mikrobusmi spo�ahlivých prepravcov. K základnej
výbave týchto autobusov patrí — klimatizácia, DVD,
bufet s teplými a studenými nápojmi, WC.
Nástupné miesta a miestenky. K jednotlivým
prepravám sú organizované zvozy klientov.
Nástupné miesta zvozov sú uvedené v katalógu 
a cenníku. Typ dopravného prostriedku pre zvoz 
a jeho uskutočnenie  závisí od záujmu klientov 
a ich počtu na jednotlivých nástupných miestach.
Nástupné miesta budú obsluhované pri minimál-
nom počte 25 účastníkov v danom nástupnom
mieste. V prípade, že daný počet nebude dodržaný,
má cestovná kancelária právo zmeni�, resp. zruši�
miesto nástupu a to i jeden deň pred termínom
zájazdu. Zrušenie zvozu neoprávňuje objednávate�a
k zrušeniu zájazdu bez stornopoplatkov a ani mu
nevzniká nárok na úhradu nákladov cestovného do,
a z miesta nástupu na zájazd. Zaplatená čiastka za
nástupné miesto  (pokým bola platená), bude
bezodkladne vrátená. Za príplatok  5 Eur si môžete
rezervova� konkrétne miesto v autobuse. Kategóriu
určeného dopravného prostriedku a miestenku
garantujeme z posledného nástupného miesta na

Slovensku. V prípade, že je z nevyhnutných
dôvodov zmenený ve�kostný typ autobusu,
považuje sa za dodržanie zakúpenej miestenky aj
porovnate�né miesto v zmenenom type autobusu
(napr. vpredu, v strede, v�avo a pod.).
Delegáti/sprievodcovia. V cene zájazdov, pokia�
nie je uvedené inak, sú aj služby delegáta.
Delegátom môže by� pracovník partnerskej ces-
tovnej kacelárie v mieste pobytu. Úlohou delegáta
je ubytova� Vás v deň príchodu do 
ubytovacieho zariadenia, organizova� transfer, 
informačné stretnutie začiatkom Vášho pobytu,
oboznámi� Vás s jeho úradnými hodinami 
a miestom kde sa nachádza a je ubytovaný,

pomôc� Vám v prípade problémov, oboznámi� Vás
s pobytovým miestom, (ako napr. kde sa nachádza
lekár, polícia, obchody, zmenáreň at�.),
možnos�ami fakultatívnych výletov a  zodpoveda�
na Vaše  otázky, prípadne sprevádza� Vás na  
fakultatívnych výletoch. V niektorých letoviskách
môže ma� delegát na starosti viacero ubytovacích
zariadení, prípadne letovísk, preto Vám
odporúčame  využíva� pre riešenie možných záleži-
tostí predovšetkým úradné hodiny, alebo pravidel-
né schôdzky (zvyčajne 4 — 5 krát týždenne), ktoré
sú predtým zverejnené delegátom na informačnej
tabuli v ubytovacích zariadeniach, alebo v sídle
partnerskej cestovnej kancelárie. Tu sú taktiež uve-
dené miesta a časy odchodov autobusov, časy
transferov na letisko a iné dôležité informácie, ako
aj mobilné, či e-mailové spojenie na delegáta pre
prípad mimoriadnej udalosti. Upozorňujeme však,
že delegát nemôže za Vás rieši� Vaše osobné prob-
lémy a by� s Vami vo fyzickom kontakte 24 h.
denne.
Lekárska pomoc. V prípade zdravotných problé-
mov sa obrá�te na Vášho delegáta, alebo požia-
dajte o pomoc pracovníkov našej partnerskej CK 
v letovisku. Za ošetrenie a lieky sa obvykle platí 
v hotovosti (pokým nie ste poistení a pois�ovňa 
v tomto prípade úhradu preberá za Vás na mieste).
Na základe lekárskej správy a potvrdení o zaplatení
za lieky Vám pois�ovňa (pokým nie je inak dohod-
nuté v poistných podmienkach) po návrate do SR
danú čiastku uhradí. Bežné lieky je možné zakúpi� 

v miestnych lekárňach.
Fakultatívne výlety. V každej destinácii je pre Vás
pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov.
Tieto služby zabezpečujeme v spolupráci s miest-
nou agentúrou, ktorá zájazdy usporiadava.
Odporúčame Vám, aby ste si výlety zakúpili priamo
u nášho delegáta, ktorý Vám ich automaticky
ponúkne. Ceny výletov sú pevne stanovené, deti
majú obvykle z�avu, alebo sú úplne grátis. Ceny
výletov môžu by� rozdielne u rôznych agentúr,
cena môže by� ovplyvnená celkovým počtom
účastníkov na výlete.
Last minute. Ponuka je orientačná, nie je možné
garantova� ubytovanie v ubytovacom zariadení 
z akciovej ponuky. V prípade ponúk „last minute“
sa dopredávajú posledné vo�né izby v ubytovacích
zariadeniach, čo  môže vies� k zmene objednaného
ubytovania, ktoré Vám bude na mieste pridelené. 
Upozornenie. Údaje uvedené v katalógu sú na zák-
lade informácií dostupných a platných v čase spra-
covania katalógu. V období medzi vydaním
katalógu a uskutočnením zájazdu môžu nasta�
nové okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky 
realizácie zájazdu. CK Eurocar tour si vyhradzuje
právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených 
v katalógu. Všetky podrobné informácie oh�adom
konkrétneho objednaného zájazdu obdrží zákazník
cca 7 dní pred vycestovaním na zájazd vo forme
písomných pokynov k zájazdu. Súčas�ou katalógu
je cenník a zmluva o objednaní zájazdu so všeobec-
nými podmienkami, v ktorých sú bližšie špecifiko-
vané všetky podmienky účasti na našich zájazdoch,
ako aj právne nároky objednávate�a a poskyto-
vate�a služieb.

Všetky informácie Vám radi poskytnú naši milí 
a ochotní pracovníci CK.

www.eurocartour.sk
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LignanoBibione
Porto S. Margherita

Scalea

Jadranské
more

Taliansko - Lignano, Bibione ...víno, pizza, makarónyTaliansko - Lignano, Bibione ...víno, pizza, makaróny

možnos�
polpenzie

nízka
cena

Z�avnené
pobyty

za super
nízke ceny

(7 nocí - máj,
jún, sept.). 

Pre deti 
s plnou 
penziou 

a slovenským
kuchárom.
Ideálne pre

školy!

letovisko
rušné

TV
na izbe

Wi-Fi

pre
rodiny

pre
mladých

super
zábava

deti
zdarma

možnos�
športu

Bus

Auto

Taliansko
patrí k turisticky najatraktívnejším a najnavštevovanejším krajinám. Krajinný reliéf je
ve�mi pestrý, slnko a more sem priláka ročne tisícky turistov. Taliansko je stvorené
pre milovníkov kúpania a slnečných pláží všetkých typov.

Novinky - super nízke ceny
Z�avnené pobyty (7 nocí - máj, jún, sept.). Pre deti s plnou
penziou a slovenským kuchárom. Ideálne pre školy! 
Lignano Sabbiadoro, Bibione
Sú rušné letoviská, nachádzajúce sa medzi historickým Terstom a Benátkami. Majú
pekné piesočnaté pláže, množstvo zelene a parkov, zábavných stredísk, obchodov,
barov a reštaurácií. Poskytujú zábavu pre deti aj dospelých, ako sú vodný zábavný park,
Gulliverlandia, ZOO, lunapark, detský Hemmingwayov park a laserovú disco show na
móle. V�aka priaznivej klíme sa stali vyh�adávanými kúpe�nými mestami pre ozdravo-
vacie pobyty detí a dospelých s dýchacími, alebo kožnými ochoreniami. 
Pláže: sú piesočné s jemným pieskom a pozvo�ným spádom do mora, vhodné pre deti.
Vstup na pláž je zdarma, (Bibione - platený, vstup je v cene zájazdu!). Naše ubyto-
vanie je zabezpečené v apartm. domoch a vilách, vzdialených od mora 150 - 350 m 
v k�udnej a tichej časti miest, ne�aleko od centra. Vzdialenos� od slov. hraníc - 620 km.

Lignano

Lignano - pláž
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Lignano - TalianskoLignano - Taliansko
Apartmány v Lignane - Vila Alpi - vyšší štandard!
Apartmánový dom vila Alpi sa nachádza v kľudnej časti mesta 400 m od
neplatenej pláže, 500 m od obchodného a spoločenského centra.
Pozemok je so zeleňou a stromami, ohradený, s možnosťou parkovania
áut priamo pri dome. Všetky apartmány sú komfortne zariadené s klima-
tizáciou a TV,  na poschodiach aj s balkónmi, vlastným WC 
a  sprchou, s kuchyňou. Ubytovanie: Apartmán typ bilocal 2+1 pre 
2 osoby: samostatná spálňa s 2 lôžkami, obývacia miestnosť
s kuchynským kútom a rozťahovacím gaučom, vlastnou sprchou, WC,
balkónom. Apartmán typ bilocal 3+1 pre 3 osoby: samostatná spálňa 
s 3 lôžkami, obývacia miestnosť s kuchynským kútom a rozťahovacím
gaučom, vlastnou sprchou, WC, balkónom. 
Apartmány typ bilocal 2+2, 3+2 pre 4-5 osôb: v apartmáne je samostatná
spálňa s 2-3 lôžkami, obývacia miestnosť s 2 lôžkami (rozťahovací gauč)
a kuchynským kútom, vlastná sprcha, WC, balkón. 
Apartmány typ bilocal 4+2 pre 4-6 osôb: v apartmáne je samostatná
spálňa so 4 lôžkami, samostatná obývacia miestnosť s 2 lôžkami
(rozťahovací gauč) a kuchynským kútom, vlastná sprcha, WC, balkón.
Apartmány typ bilocal 3+2+1 pre 4-6 osôb: v apartmáne je samostatná
spálňa s 3 lôžkami, samostatná obývacia miestnosť s 2 lôžkami
(rozťahovací gauč) a kuchynským kútom, chodba s 1 lôžkom, vlastná 
sprcha, WC, balkón. Vila má k dispozícii Wi-Fi.

Naše hodnotenie: Ideálne pre ničím nerušenú dovolenku a odpočinok, vhodné pre
všetky vekové kategórie vrátane rodín s deťmi. 
Pláže: 400 m od vily, s pieskom a pozvolným spádom do mora, vhodné pre deti 
a neplavcov. Vstup na pláž zdarma. Vzdialenosť do centra mesta — 500m. Stravovanie:
individuálne v apartmánoch, (v prípade záujmu polpenzia v reštaurácii s obsluhou).
Šport a zábava: volejbal, tenis, vodné športy a zábavný vodný park, zapožičanie slneční-
ka a lehátka. Parkovanie: priamo pri dome. Výlety: Benátky, Padova, Rím. Doprava:
Luxusný bus s klimat., DVD, občerstvením, WC. Dĺžka cestovania cca 10 hodín z Nitry.

Wi-Fi

nízka
cena

Z�avnené
pobyty za
super nízke
ceny
(7 nocí - máj,
jún, sept.). 
Pre deti s
plnou penziou 
a slovenským
kuchárom.
Ideálne pre
školy!

letovisko
rušné

TV
na izbe

TV
na izbe

pre
rodiny

pre
mladých

super
zábava

deti
zdarma

možnos�
športu

Bus

Auto

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

Vila po

rekon
štrukc

ii
rekon

štrukc
ii

rekon
štrukc

ii
rekon

štrukc
iiVila po

Vila po

rekon
štrukc

ii Lignano - vila Alpi

Vila po totálnej
rekonštrukcii!
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letovisko
rušné

Bus

Auto

pre
rodiny

pre
mladých

super
zábava

Plážový
servis
v cene

Plážový
servis
v cene

deti
zdarma

možnos�
športu

grilovanie
pri

dome

Klimatické 
podmienky
vzduch/voda

Máj 25C°/19C°
Jún 27C°/22C°
Júl 30C°/24C°
Aug. 31C°/25C°
Sept. 28C°/23C°

Taliansko - Bibione ...víno, pizza, makarónyTaliansko - Bibione ...víno, pizza, makaróny

Apartmánové vily v Bibione: 
Fraschetta, Centauro, Emi, Herman,
Sandra, Maria, Dolli, Rosita, Rita
Všetky apartmány majú TV. Prenosná klimatizácia na
vyžiadanie za poplatok. Apartmánové domy (vily)
Fraschetta a Centauro (pre autobusovú dopravu) sa
nachádzajú tesne pri sebe na ohradených pozemkoch 
s možnos�ou posedenia vonku a s možnos�ou parkovania.
Vily sa nachádzajú v k�udnej časti letoviska, 
250 m  od pláže a 100 m  od obchodného a spoločenského
centra. Ideálne pre ničím nerušenú dovolenku a odpočinok.
H�adáte súkromie? Ponúkame aj ubytovanie na vyžiadanie
vo vilách: EMI, RITA, SANDRA, MARIA, DOLLI - s vlast-
nou záhradou. V každej vile sú 2 apartmány. 

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

Bibione - vila Dolli Bibione - vila Rita

Bibione - vila Herman

Bibione - vila Emi

Bibione
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TV
na izbe

www.eurocartour.sk Bibione - TalianskoBibione - Taliansko

Apart. domy, alebo prízemné vily  so záhradou:
Ubytovanie: typ štúdio: pre 2-3 osoby - jedna miest-
nos� s 2-3 lôžkami (ako dvojlôžko môže slúži� roz�aho-
vací gauč), s kuchynským kútom, vlastnou sprchou,
WC, balkónom. Apartmány 2+2, 3+2: pre 2-5 osôb.
V apartmáne je samostatná spálňa s 2 - 3 lôžkami,
obývacia miestnos� s 2 lôžkami (roz�ahovací gauč),
kde je zároveň kuchynský kút, vlastná sprcha, WC,
balkón. Vo všetkých apartmánoch je k dispozícii
TV. Pri vilách je možnos� grilovania a posedenia.
Apartmány 2+2+2, 3+2+2: pre 4-7 osôb. V apartmáne
je jedna samostatná spálňa s 2 - 3 lôžkami, druhá
spálňa s 2 lôžkami, obývacia miestnos� s 2 lôžkami
(roz�ahovací gauč), kde je zároveň vybavený kuchyn-
ský kút, vlastná sprcha, WC, balkón, TV. Záujem o
klimatizáciu treba nahlásiť vopred v našej CK. Naše
hodnotenie: štandardné ubytovanie pre širokú klien-
telu. Celková kapacita vily je 47 - 54 lôžok.
Vzdialenos� od mora: 150 - 250 m. Stravovanie:
individuálne, alebo polpenzia v prípade záujmu v reš-
taurácii s obsluhou. Šport a zábava: volejbal, tenis,
vodné športy a zábavný vodný park, možnos�
zapožičania slnečníka a lehátka. Parkovanie: priamo
pri domoch. Výlety: Benátky, Padova, Rím. Doprava:
Luxusný bus s klimat., DVD, občerstvením, WC. Dĺžka
cestovania cca 10 hodín z Nitry.

letovisko
rušné

Bus

Auto

pre
rodiny

pre
mladých

super
zábava

TV
na izbe

Plážový
servis
v cene

Plážový
servis
v cene

deti
zdarma

možnos�
športu

TV
na izbe

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

Bibione - vila Centauro

Bibione - vila Fraschetta

Bibione - vila Rosita

Bibione - pláž

Bibione - pláž
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V deň odchodu
/ príchodu je k

dispozícii
miestnos� pre

batožinu, 
sprcha a WC !

Chorvátsko
najnižšie

ceny 

Auto

Bus

lacné

2 l2 ôžll kovžž évv
y izbyyyélacné

2 lôžk
ové i

zby

grilovanie
pri

dome

TV
na izbe

LACNÁ
DOPRAVA

pre
rodiny

pre
mladých

Wi-Fi

možnos�
polpenzie

nízka
cena

deti
zdarma

letovisko
rušné

Chorvátsko - Vodice ...ryby, šalát, travaricaChorvátsko - Vodice ...ryby, šalát, travarica
Rijeka

Pag

Vodice
Primošten

KRK

Jadranské more

MMoMM žoo nosžž � lac
nejjj

�

polpenzie
p

Možnos� l
acnej

polpenzie TV
na izbe

Vodice
sú známe turistické letovisko. Rozprestierajú sa 
v malebnej zátoke v strede šibenickej riviéry. Je
obklopené krištá�ovo čistým morom s početnými
ostrovmi, lákajúcimi k rekreácii a odpočinku. Je tu k
dispozícii množstvo reštaurácií, pizzérií, nočných
klubov, obchodov všetkého druhu s tržnicou. Šport:
tenis, futbal, basketbal, volejbal, požičovňa lodí, vod-
ných skútrov, vodné lyžovanie, banán, tobogan.
Veselé a hlučné cez deň a pritom tiché, čarovné, pri
západe slnka prechádzajúce do nočného spánku. Také
sú Vodice, prezývané tiež Saint Tropez. V susedstve sa
nachádzajú starobylé mestá: Šibenik -10km, Trogir -
65 km, Zadar - 59km, Split - 90km. Toto všetko robí
Vodice jedným z najatraktívnejších miest jadranského
pobrežia. Zábava: Najväčšia diskotéka v Európe -
Hacienda. Ubytovanie: do 400 m od pláže, centrálna
pláž je z jemného štrku s pozvoľne klesajúcim dnom 
(vzdialenos� od nášho ubytovania cca 500m). Ostatné
pláže sú z jemných kamienkov a s pozvoľným klesaním
dna, upravené betónové plochy a móla, pri pláži sa
nachádzajú borovicové porasty, ktoré poskytujú
možnos� posedenia v tieni, stánky s občerstvením.
Apartmánové domy - vily Lavanda
Celková kapacita vily Lavanda je 57 lôžok. 
Poloha: tri apartmánové domy Lavanda sú na ohrade-
nom pozemku s možnos�ou parkovania na ňom. Na
pozemku je vysadená stredomorská zeleň (olivovníky,
figovníky, rozmarín at�.), ktorá ponúka možnos� 
príjemného posedenia v domácej atmosfére, v  prírode
pod prístreškom. Taktiež sa tu nachádza ve�ký kamen-
ný gril, ktorý je k dispozícii. Domy Lavanda sú umiest-
nené v k�udnej časti mesta, cca 400 m od pláže 
a 700 m od centra mesta. Ideálne pre ničím  nerušenú
dovolenku a odpočinok. Apartmán typu štúdio pre 
2-4 osoby: 2-4 lôžková miestnos� (dve lôžka 
+ dvojmiestny roz�ahovací gauč), s vlastnou
kuchyňou, vlastná kúpelňa, WC, prízemná terasa,
alebo balkón, miesto na parkovanie. Ideálne pre 
3 dospelé osoby, alebo 2 dospelé osoby + 2 deti.
Apartmán typu 2+2, 3+2 pre 2-5 osôb: samostatná
spálňa s 2-3 lôžkami, 2 lôžka v obývacej časti
(roz�ahovací gauč) s kuchynským kútom, vlastná spr-
cha, WC, balkón, miesto na parkovanie. Apartmán
typu 3+2+2 pre 5-7 osôb: dve samostatné 2-3 lôžkové
spálne, dve lôžka v obývacej miestnosti (môže by� 
2-miestny roz�ahovací gauč) s kuchyňou, kúpelňa +
WC, balkón, alebo prízemná terasa, miesto na parko-
vanie. Apartmán typu 4+3+3 pre 8-10 osôb:
samostatná miestnos� s 3-4 lôžkami, s kuch. kútom 
a sprchou s WC, samostatná spálňa s 3 lôžkami,
samostatná miestnos� s 2-3 lôžkami, s kuch. kútom 
a sprchou s WC. K dispozícii je ve�ká terasa a balkón.
Ideálne pre väčšie skupiny. Niektoré apartmány sú 
s klimatizáciou za poplatok.

Výhodné pobyty
za nízke ceny 
Stály delegát!

2 - lôžkové
izby

nízka cena

Naše hodnotenie: štandardné ubytovanie pre širokú
klientelu. Stravovanie: individuálne v apartmánoch,
alebo polpenzia v prípade záujmu v reštaurácii 
(raňajky - bohaté bufetové stoly, večere formou
obsluhy, výber z dvoch jedál). Parkovanie: priamo pri
domoch. Doprava: Luxusný bus s klimat., DVD,
občerstvením, WC. Dĺžka cestovania 11 hodín z Nitry.

Vodice - Apt. Lavanda

Vodice - Apt. Lavanda

Vodice - Apt. Lavanda

Vodice - Apt. Lavanda

Wi-Fi

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

super 

lacn
sups é!super 

lacné!
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Pre ve�ký
záujem
ponúkame
pre Vás za
výhodnú
cenu  
2-lôžkové
štúdiá 
a apartmány

MMoMM žoo nosžž � lac
nejjj

�

polpenzie
p

Možnos� l
acnej

polpenzie

možnos�
polpenzie

nízka
cena

Klimatické 
podmienky

vzduch/voda
Jún 27C°/22C°
Júl 30C°/24C°
Aug. 31C°/25C°
Sept.26C°/23C°

Vodice - ChorvátskoVodice - Chorvátsko

super
zábava

Dovolenka v Chorvátsku je lacná... 
a s nami ešte lacnejšia!

Fakultatívne výlety: 
výlet lo�ou/busom k vodopádom Krka - národný park 
výlet lo�ou do národného parku - súostrovie Kornati
výlet do Šibeniku výlet do Zadaru

Vodice

Vodice - disko Hacienda

Vodice - hotel Nikola

Vodice - Apt. Lavanda
raňajky (ilustr. foto)

Vodice

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.
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Chalkidiki - Sarti + Sarti Beach
Je bývalé rybárske mestečko nachádzajúce sa na
Chalkidikách, na výbežku polostrova Sithonia. Je známe
svojimi piesočnatými plážami s pozvo�ným klesaním do
mora, krištá�ovo čistým morom a pohostinnos�ou
domorodých obyvate�ov. Dovolenková atmosféra
malého mestečka s množstvom obchodíkov, reštaurácií
s gréckymi špecialitami, diskotékami s vo�ným vstupom
vytvára raj pre turistov ako mladých, tak aj pre rodiny 
s de�mi. Je tu možnos� zapožičania si auta, motocykla,
športových potrieb. Na pláži si každý nájde svoj súkrom-
ný kútik v početných malých zálivoch. Sarti patrí medzi
vyh�adávané turistické letoviská, v r. 1993 obdržalo od
Európskeho spoločenstva vlajku za ekologicky čisté 
ovzdušie, ktoré ve�mi priaznivo vplýva na zdravotný stav
alergikov, astmatikov, rôzne kožné, reumatické a iné
choroby.

Sarti Beach - je novovybudovaná časť mestečka Sarti,
vzdialená cca 2 km. Apartmánový dom Panaiota,
v ktorom máme 4 troj-lôžkové štúdiá na 2. poschodí 
s výhľadom na more, je vzdialený od pláže len 50 m.

Atény

Egejské more

Sarti

Leptokaria

Rodos

Paralia

Bus

Auto

pre
mladých

možnos�
polpenzie

pre
rodiny

letovisko
k¾udné

deti
do 15 r.
zdarma

Doprava 
luxusným 
klimatizo-

vaným 
autobusom

len za 22 
hodín !

Ponúkame
pobyty za

zvýhodnené
ceny.

Stály delegát!

Sarti Beach - PanaiotaSarti Beach - Panaiota

Sarti

Sarti

TV
na izbe

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

Wi-Fi

Grécko - Sarti + Sarti Beach h�adáte oddych? je tu raj-SartiGrécko - Sarti + Sarti Beach h�adáte oddych? je tu raj-Sarti

5055 m 00 od pláže

výh¾
ad na 

more

výh¾
ad na 

moreod pláž

50m od pláže

výh¾
ad na 

more
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Bus

Auto

pre
mladých

možnos�
polpenzie

TV
na izbe

pre
rodiny

letovisko
k¾udné

deti
do 15 r.
zdarma

Doprava 
len 
za 22 hodín !
Zvýhodnené
pobyty za
nízke ceny.
Stály delegát!

Klimatické 
podmienky

vzduch/voda
Máj 27C°/20C°
Jún 28C°/22C°
Júl 30C°/24C°
Aug. 31C°/25C°
Sept.28C°/23C°

slnko, more, prírodaslnko, more, príroda

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.
TV

na izbe
deti

do 15 r.
zdarma

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

60-80
60-80
60-80m00

od plážpll ežž60-80m

od pláže

Apartmány, štúdiá: Irini
Panaiota - Sarti Beach
Poloha: všetky domy sú vzdialené od pláže 60 - 80 m, 
umiestnené sú v tichých uličkách mestečka, ideálne
pre ničím nerušenú dovolenku a odpočinok.
Ubytovanie: Štúdiá: 2-4-lôžkové izby, s vybavenou
kuchyňou, balkónmi, alebo terasou, vlastná kúpe�ňa,
WC (niektoré izby sú s klimatizáciou). 4. lôžko môže
byť užších rozmerov, TV na izbách. Apartmány typ
2+2, 3+2: majú 1 samostatnú spálňu s 2-3 lôžkami,
samostatnú miestnos� s 2-3 lôžkami a kuch. kútom.
Všetky typy majú vlastnú kúpe�ňu, WC, balkón
(prízemnú terasu). 4.-5. lôžko môže by� ako doda-
točné, užších rozmerov. Izby majú TV. Stravovanie:
Vlastné, alebo možnos� doobjedna� polpenziu v
reštaurácii. Raňajky kontinentálne a večere v reštau-
rácii formou obsluhy. Pláž: vzdialená 60 - 80 m,
piesočnatá s pozvo�ným klesaním dna, s krištá�ovo-
priezračnou vodou, ideálna pre deti. Doprava: luxus-
ným klimatiz. autobusom s DVD a občerstvením, WC.
Naše hodnotenie: Vhodné pre širokú klientelu,
ideálne pre rodiny s de�mi aj jednotlivcov. Letovisko je
k�udnejšie, vhodné pre všetky vekové kategórie.
Fakultatívne výlety: kláštory Meteora, Thessaloniki,
grécky večer, waterland,  Orange beach, Sithonia a iné.

Sarti - Apt. Irini

Sarti - Apt. dom Emanuela - vizualizácia

Sarti - Apt. Irini

Wi-Fi

deti zdarma Sarti + Sarti Beach - Gréckodeti zdarma Sarti + Sarti Beach - Grécko
Apt. dom Emanuela: Nachádza sa v novom Sarti vzdialený do 200 metrov od pláže na  ohrade-
nom trávnatom pozemku s bazénom,  lehátkami a s možnosťou grilovania.  Celková kapacita  je 25 lôžok
— 4 apartmány 2+2,  3 štúdia 1/3. Každý apt. má spálňu s 2 lôžkami + 2 lôžka sú v kuchyni, vlastné WC,
sprchu.   Štúdia sú pre 2 — 3 osoby, je to jedna miestnosť s vlastnou kuchyňou, WC, sprchou.  Všetky
apt. a št. majú prízemnú terasu. Dom je novopostavený v roku 2019, poskytuje ničím nerušené, veľmi
kvalitné ubytovanie s  klimatizáciou, TV, Wifi. Pri dome je súkromné parkovisko. Vzdialenosť do centra
je cca 500 metrov. Dom Emanuela je momentálne vo výstavbe. Reálne foto dokončeného domu
bude na našej web stránke!

énénazéazéBazénazénBaBaBaBaBaaazazBazazéézééBBBaB zézazézéénnBazéBazénEmanuelaEmanuelaEmanuelaEmanuelaaaueuuuanaaa eleeeelaelelelEmaEmEmEmEmEEE anananananuelaEmanuelaEmanuela

Sarti - reštaur. Neraida - polpenzia na pláži



EUROCAR TOUR - CESTOVNÁ KANCELÁRIA ZÁJAZDY »AUTOBUSOM »INDIVIDUÁLNE »LETECKY12

deti
do 15 r.
zdarma

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.
TV

na izbe

deti
do 15 r.
zdarma

TV
na izbe

pre
mladých

pre
rodiny

možnos�
polpenzie

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos
klimatiz.

za poplat.

možnos�
športu

letovisko
rušné

Bus

Auto

Doprava 
luxusným 

klimatizovaným 
autobusom 

len za 22 
hodín !

Výhodné pobyty
za nízke ceny. 
Stály delegát!

Grécko - ParáliaGrécko - Parália deti zdarmadeti zdarma

Wi-Fi

V deň
odchodu / prí-

chodu je 
k dispozícii

vonkajšia
terasa so 

sprchou 
a WC !

Letovisko Parália
Parália je dnes najživšie turistické stredisko na
Olympskej riviére, vzdialené asi 6-km od mesta
Katerini (pravidelné autobusové spojenia) a 60 km
južne od Thessalonik - hlavného mesta gréckej
Macedónie. Jemná, čistá, piesočnatá pláž, čisté
Egejské more sem lákajú tisíce turistov z celej
Európy. V centre Vás privíta dominanta mestečka -
pravoslávny kostolík s pešou promenádou pozdĺž
mora s množstvom typických gréckych taverien,
reštaurácií, diskoték a obchodov. Parália žije 24h.
denne. Vhodné pre rodinnú dovolenku i mladých.
Apartmánové domy: 
Ana Rita, dom Soula
Poloha: Apartmánový  dom Ana Rita sa nachádza
100 m od pláže a centra,  v tichej uličke. Domy sú
na ohradených pozemkoch s možnos�ou
posedenia na veľkej prízemnej vonkajšej terase.
Ideálne pre ničím nerušenú dovolenku a
odpočinok. Ubytovanie v dome Ana Rita: štúdiá
pre 2 - 4 osoby s balkónom / terasou sú s vlastnou
vybavenou kuchynkou a chladničkou. Kuchynský
kút sa dá zatvoriť dverami.  Na izbách je kúpelňa,
WC, TV, klimatizácia. Apartmánový dom má Wifi. 
V deň odchodu / príchodu je k dispozícii vonkajšia
prízemná terasa s WC. Ubytovanie je vhodné pre
širokú klientelu, celková kapacita 46-48 osôb.
Stravovanie: Vlastné, alebo možnos� doobjedna�
polpenziu v reštaurácii. Raňajky kontinentálne,
večere v reštaurácii s obsluhou. Pláž: 100 - 150 m,
piesočnatá s pozvo�ným klesaním dna, ideálna pre
deti. Doprava: luxusným klimatizovaným autobu-
som s DVD a občerstvením, WC. Naše hodnote-
nie: ubytovanie vhodné pre širokú klientelu,
ideálne pre rodiny s de�mi aj jednotlivcov.
Letovisko je rušnejšie, vhodné pre všetky vekové
kategórie.

Fakultatívne výlety: 
Atény - Akropola - celodenný výlet klimatizo-

vaným autobusom, návšteva pamiatok Hora
Athos - celodenný výlet lo�ou Kláštory Meteora

Thessaloniki - celodenný výlet autobusom,
návšteva pamiatok s nákupom Pirátska plavba -
výlet lo�ou, konzumácia gréckych jedál, hudba,
kúpanie Grécky večer - folklór, zábava, grécke
jedlá Waterland - vodné atrakcie ne�aleko
Thessalonik Dion - Olymp - prehliadka vojenskej
pevnosti, výstup na vrch OLYMP ostrov
SKIATHOS

Wi-Fi 100m00
od plážpll ežž100m

od pláže

Parália - Apt. Ana Rita

Parália - Apt. Ana RitaParália - Apt. Ana Rita

Parália - Apt. Ana Rita

Ostrov Skiathos

Parália - pláž



CESTOVNÁ KANCELÁRIA - EUROCAR TOUR    PRODUKT KATALÓG SEZÓNA LETO - 2019 13

pre
mladých

Wi-Fi

pre
rodiny

možnos�
polpenzie

TV
na izbe

Bus

Auto

Doprava 
luxusným 
klimatizovaným 
autobusom 
len za 22 
hodín !
Výhodné pobyty
za nízke ceny.
Stály delegát!

V deň
odchodu 
/ príchodu je
k dispozícii
spoločenská
miestnosť.

Parália - GréckoParália - Gréckodeti zdarmadeti zdarma

Parália - pláž

Parália - Dafni

Parália - Dafni

Parália - Dafni

Parália - Dafni

Apartmánový dom Dafni 
Poloha: apartmánový dom sa nachádza cca 50 m
od pláže. Vzdialenos� od centra cca 50 m. Ideálne
pre turistov, ktorí chcú by� hned́ pri pláži a v cen-
tre. Ubytovanie: apartmán 2+2+0, štúdiá - 2, 3
lôžkové izby s vlastnou kúpelňou a WC, vybavenou
kuchynkou, chladničkou, balkónmi. Každá izba má
TV, klimatizáciu. Apartmán má 2 samostatné
spálne, každá s 2 lôžkami, vlastnú kuchyňu, balkón
s výhľadom na more, vlastnú kúpelňu, WC. K dis-
pozícii je spoločenská miestnos� na prvom
poschodí, ktorú oceníte hlavne v deň príchodu a
odchodu. Ubytovanie je vhodné pre širokú klien-
telu. Celková kapacita vily je 53 - 55 lôžok. 
Stravovanie: Vlastné, alebo možnos� doobjedna�
polpenziu v reštaurácii. Raňajky kontinentálne,
večere v reštaurácii s obsluhou.

Pláž: do 50m, piesočnatá s pozvo�ným klesaním
dna, ideálna pre deti. 
Doprava: luxusným klimatizovaným autobusom s
DVD a občerstvením, WC. 

Naše hodnotenie: Ubytovanie je vhodné pre širokú
klientelu, ktorá hľadá ubytovanie hned́ pri pláži a v
centre, ideálne pre rodiny s detmi, aj jednotlivcov.  
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Nesebar
Pomorie

VarnaSofia

Èierne more

Pomorie

Pomorie - Bulharsko ...rakija, syr, baklažányPomorie - Bulharsko ...rakija, syr, baklažány

Pomorie - reštaurácia

Pomorie - pláž

Pomorie - pláž

pre
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nízka
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letovisko
rušné

pre
rodiny
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Samuel - apartmány

Apartmán SamuelApartmán Samuel

dom Sava

TV
na izbe

Wi-Fi

V posledných rokoch sa Čiernomorské pobrežie 
a Bulharsko opä� stalo vyh�adávaným miestom 
letných dovoleniek nielen pre slovenských turistov,
ale aj turistov zo západnej Európy. Priaznivé 
klimatické  podmienky, čisté a teplé more, piesoč-
naté pláže a aj výhodné cenové relácie sú predpok-
ladom príjemne prežitej dovolenky.
Pomorie
Nachádza sa 25 km severne od Burgasu. Vlastná
klíma a bahno pozitívne pôsobia pri liečbe porúch
pohybového ústrojenstva a niektorých nervových 
a gynekologických chorôb. Pomorie je letovisko
známe svojimi reštauráciami, pešou zónou, stánka-
mi s predajom suvenírov, so všetkými druhmi
zábavy, disco, športovými atrakciami, lacnými
nákupmi.
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Dom Dida

Dom Dida

Asen - privát I. kat.

Asen - privát I. kat.

Asen - kuchyňa

Apt. Afrodita

Dom Afrodita

Klimatické 
podmienky

vzduch/voda
Jún 28C°/19C°
Júl 31C°/23C°
Aug. 31C°/25C°
Sept. 26C°/22C°

www.eurocartour.sk ...rakija, syr, baklažány Pomorie - Bulharsko...rakija, syr, baklažány Pomorie - Bulharsko
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Sava - privát I. kat.

Vily - apartmány, privát I. a II. kat.
Poloha: naše ubytovanie je v domoch, ktoré sa
nachádzajú v tichých uličkách Pomoria, od pláže
cca 80 - 300 m, od centra cca 300 m. Niektoré
domy ponúkajú možnos� posedenia priamo pri
nich, v príjemnej domácej atmosfére. Ideálne pre
ničím  nerušenú dovolenku a odpočinok. Štúdio
pre 2-4 os.: 2-4 lôžkové garzónky s vybavenou
kuchyňou, TV, s balkónom, alebo terasou, vlastnou
kúpelňou, WC. 3. a 4. lôžko je dvojmiestny
rozkladací gauč. Apartmán typu A malý: pre 2-4
osoby sa skladá z 2-lôžkovej spálne, obývačky 
s 2-miestnym roz�ahovacím gaučom, vlastnej kuchyne,
TV, balkónu, WC, kúpe�ne. Apartmán typu B ve�ký:
pre 4 - 6 osôb sa skladá z dvoch 2- lôžkových spální,
obývačky s 2- miestnym roz�ahovacím gaučom, 
vlastnej kuchyne, TV, balkónu, WC a kúpe�ne.
Vzdialenos� od pláže do 200 m. 
Rodinné vily - privát 1. a 2. kategórie.
I.kategória: jedna 2-3 lôžková izba, vlastné WC,
kúpe�ňa, chladnička, TV, balkón. Na želanie
ponúkame aj privát I. kat. s kuchyňou spoločnou
pre dve izby. II.kategória: 2-3 lôžkové izby, max. 
2-3 izby na poschodí, spoločné WC, kúpe�ňa, chladnič-
ka, vlastný balkón. Pre hostí je k dispozícii spoločný
varič na prípravu kávy, čaju a kojeneckej stravy.
Kuchyňa na varenie nie je k dispozícii. Možnos�
zapožičania žehličky. Poloha: Vilky sa nachádzajú v
starom meste do 200 m od pieskovej pláže 
s pozvo�ným spádom do mora, vhodnej pre deti. Šport:
vodné športy, požičovňa slnečníkov, motocyklov,
horských bicyklov a videokamier. Zábava: diskotéky,
bary, reštaurácie, taverny so živou hudbou, stánky 
s občerstvením. Stravovanie: individuálne, alebo
polpenzia v reštaurácii. Fakultatívne výlety: delfinári-
um vo Varne, Istanbul, pirátska plavba lo�ou, bulharský
večer - piknik, folklór. Doprava: luxusným klimatizo-
vaným autobusom s DVD a občerstvením, WC. 
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Termín Po et íslo štúdio štúdio apt. pre apt. pre apt. 6 os. príplatok vily pre príplatok
zájazdu dní  zájazdu 2 os. 3 os.   4 os. 5 os. trilo 7. lôžko   7 a viac  8. -  9.

/nocí bilo 2+2   bilo 3+2 2+2+2 os. 3+2+2 lôžko
10.05.- 19.05. 10/7 111005* 23 22 18 18 18 grátis 73 grátis
17.05.- 26.05. 10/7 111705* 33 29 28 26 25 grátis 73 grátis
24.05.- 02.06. 10/7 112405* 66 49 43 42 41 grátis 73 grátis
31.05.-09.06. 10/7 113105* 94 76 66 63 59 grátis 73 grátis
07.06.-16.06. 10/7 110706* 99 79 75 74 70 grátis 83 grátis
14.06.- 23.06. 10/7 111406 128 80 76 75 71 grátis 83 grátis
21.06.- 30.06. 10/7 112106 163 139 127 103 94 21 106 21
28.06.- 07.07. 10/7 112806 165 141 129 105 98 21 107 21
05.07.-14.07. 10/7 110507 178 153 142 115 102 21 113 21
12.07. - 21.07. 10/7 111207 180 158 147 119 109 21 113 21
19.07.- 28.07. 10/7 111907 180 158 147 119 109 21 113 21
26.07.- 04.08. 10/7 112607 180 158 147 119 109 21 119 21
02.08.-11.08. 10/7 110208 180 158 147 119 109 21 119 21
09.08. - 18.08. 10/7 110908 179 150 138 112 108 21 119 21
16.08.- 25.08. 10/7 111608 178 139 132 109 98 21 95 21
23.08.- 01.09. 10/7 112308* 149 103 99 97 89 21 83 21
30.08.-08.09. 10/7 113008* 129 86 79 65 57 21 76 21
06.09.-15.09. 10/7 110609* 70 64 49 49 49 grátis 76 grátis
13.09.- 22.09. 10/7 111309* 49 48 20 20 20 grátis 49 grátis
20.09.- 29.09. 10/7 112009* 26 26 18 18 18 grátis 49 grátis

Termín Po et íslo apt. apt. apt. apt. apt. 6 os.
 zájazdu dní  zájazdu 2 os. 3 os.   4 os.   5 os. bilo  4+2 /

/nocí bilo 2+1 bilo 3+1 bilo 2+2 bilo 3+2 3+2+1
10.05.- 19.05. 10/7 121005* 28 27 18 18 18
17.05.- 26.05. 10/7 121705* 38 34 28 26 25
24.05.- 02.06. 10/7 122405* 71 54 53 53 53
31.05.- 09.06. 10/7 123105* 94 81 66 63 59
07.06 - 16.06. 10/7 120706* 99 84 75 74 70
14.06.- 23.06. 10/7 121406* 133 85 76 75 71
21.06.- 30.06. 10/7 122106 168 144 127 103 94
28.06.- 07.07. 10/7 122806 169 149 129 105 98
05.07. - 14.07. 10/7 120507 183 159 142 115 102
12.07. - 21.07. 10/7 121207 186 163 147 119 109
19.07 - 28.07. 10/7 121907 186 163 147 119 109
26.07.- 04.08. 10/7 122607 186 163 147 119 109
23.08.- 01.09. 10/7 122308* 159 109 99 97 89
30.08.- 08.09. 10/7 123008* 134 91 79 65 57
06.09.- 15.09. 10/7 120609* 59 54 49 49 49
13.09.- 22.09. 10/7 121309* 42 28 21 21 21
20.09. - 29.09. 10/7 122009* 36 26 18 18 18

TALIANSKO — Bibione —  štúdiá, apartmány —  Fraschetta, Centauro, Herman, Rosita, Emi, Rita, Maria, Sandra, Dolli
cena: Eur: osoba/pobyt, doprava autobusová, alebo individuálna — 10 dňové pobyty

TALIANSKO — Lignano — štúdiá, apartmány - vila Alpi
cena: Eur: osoba/pobyt, doprava autobusová, alebo individuálna — 10 dňové pobyty

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody, el., plynu, delegát partnerskej CK , poist. insolventnosti, DPH, v letovisku Bibione v cene 
plážový servis (1 slnečník, 1 lehátko, 1 sedátko)

V cene nie je zahrnuté: autobusová doprava, hyg. prostriedky, upratovanie apart. (apt. treba po sebe uprata�), strava, poste�ná  bielizeň, uteráky
Doprava:  luxusný klimatizovaný autobus s DVD a občerstvením, WC
Cena dopravy z Nitry: 79,- Eur / os., spojený turnus + 40,- Eur / os., dopravu zabezpečujeme z celého Slovenska
Nástupné miesta: MT, ZA, TN, ZV, BB, ZH  + 12,- Eur  , NR, TT, BA — BEZ PRÍPLATKU!
Nepovinné príplatky: miestenka 5,- Eur / os., poste�né povlečenie: 10,- Eur / os./pobyt, detská postie�ka 33,- Eur / pobyt, polp. 22,- Eur / os./deň
Doporučený nepovinný príplatok: komplexné cestovné poistenie: 2,- Eur / osoba / deň
Cena dopravy bez ubytovania: 86,- Eur / osoba, cena jednosmerného lístka: 59,- Eur / osoba
Z�avy:  osoby bez nároku na lôžko sú „GRÁTIS“, osoby „GRÁTIS“ platia  poplatok: 10,- Eur / os./pobyt + povinné príplatky.
Vstup na  pláž: VO�NÝ
Povinný príplatok v Bibione: pobytová taxa: 0,75 Eur/osoba/noc. Platí každá osoba v našej CK (aj osoba grátis).
Upozornenie: V letovisku Lignano bola zavedená turistická taxa 0,50 Eur/osoba/noc. Platia osoby nad 12 rokov na mieste v talianskej agentúre.
V prípade individuálnej dopravy,  rodinných víl so záhradou  môže by�  cena individuálne stanovená, nako�ko sa jedná o ubytovanie na vyžiadanie.
Ubytovanie na vyžiadanie: možný príplatok až do 30% k uvedeným cenám. V prípade individuálnej dopravy sa termín nástupu  posúva + 1 deň a termín
návratu - 1 deň. Ceny a zľavy sú vždy platné pri zaplatení všetkých lôžok a k tomu zodpovedajúcich miest v autobuse. 
Skupina nad 30 osôb: cena, alebo z�ava dohodou!!! Termíny  označené (*): Platia len s objednaním autobusovej dopravy.
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Termín Po et íslo štúdio štúdio štúdio apt. pre apt. pre apt. pre apt. pre
 zájazdu dní  zájazdu 2 os. 3 os. 4 os. 4 os. 5 os. 6 os. 7 os.

/nocí 2+2 3+2 2+2+2 3+2+2
31.05. - 09.06. 10/7 413105* 57 44 42 44 35 35 35
07.06. - 16.06. 10/7 410706* 68 45 43 45 45 45 45
14.06. - 23.06. 10/7 411406* 75 62 55 62 55 54 54
21.06. - 30.06. 10/7 412106 125 85 74 79 74 63 63
28.06. - 07.07. 10/7 412806 150 119 99 111 99 90 87
05.07. - 14.07. 10/7 410507 159 121 107 117 106 99 95
12.07. - 21.07. 10/7 411207 169 129 115 129 108 104 99
19.07. - 28.07. 10/7 411907 173 153 119 137 112 106 105
26.07. - 04.08. 10/7 412607 173 153 119 137 112 106 105
02.08. - 11.08. 10/7 410208 166 130 118 130 109 105 102
09.08. - 18.08. 10/7 410908 151 120 101 112 100 91 88
16.08. - 25.08. 10/7 411608 149 115 105 108 98 88 86
23.08. - 01.09. 10/7 412308* 102 89 84 86 85 84 84
30.08. - 08.09. 10/7 413008* 69 49 39 47 46 45 45
06.09. - 15.09. 10/7 410609* 55 44 37 42 34 34 34
13.09. - 22.09. 10/7 411309* 55 44 37 42 34 34 34

Chorvátsko  - Vodice — štúdiá, apartmány — vily Lavanda — možná aj polpenzia v prípade záujmu!
cena: Eur: osoba/pobyt, doprava autobusová, alebo individuálna - 10 dňové pobyty — 7 noc�ahov    

V cene je zahrnuté: ubytovanie, post. bielizeň, spotreba vody, el., plynu, delegát partner. CK, poist. insolv., DPH 
V cene nie je zahrnuté: autobusová doprava, hygienické prostriedky, upratovanie apartmánu (apt. treba po sebe uprata�), strava
Povinný príplatok: turistická taxa  7 nocí: osoby do 12  rokov: 0,- Eur , 12 r. — 18 r.: 9,- Eur / pobyt, nad 18 r.: 15,- Eur / pobyt
Doprava: luxusný klimatizovaný autobus s DVD a občerstvením, WC
Cena dopravy z Nitry: 79,- Eur / osoba , pri zdvojenom turnuse + 40,-  Eur / os.
Nástupné miesta: MT, ZA, TN, ZV, BB, ZH + 12,- Eur, NR, TT, BA — bez príplatku !!!
Cena dopravy bez ubytovania: 86,- Eur/osoba, cena jednosmerného lístka: 59,- Eur / osoba
Nepovinné príplatky: polpenzia 14,- Eur / os./deň, miestenka: 5,- Eur / osoba, dodatočné lôžko 49,- Eur / pobyt
Doporučený nepovinný príplatok: komplexné cestovné poistenie: 2,- Eur / osoba/deň
Z�avy: deti do 8 rokov bez nároku na lôžko GRÁTIS, platí u všetkých typov ubytovania,  

osoby „GRÁTIS“ platia len paušálny poplatok 10,- Eur / os. / pobyt  + povinné príplatky. Vstup na pláž: VO�NÝ
Skupina nad 30 osôb: cena, alebo z�ava dohodou!!! Ubytovanie na vyžiadanie: možný príplatok až do 40% k uvedeným cenám. V prípade individuálnej
dopravy môže by� cena inidividuálne stanovená. Ceny a zľavy sú vždy platné pri zaplatení všetkých lôžok a k tomu zodpovedajúcich miest v autobuse. Skupina
nad 30 osôb: cena, alebo z�ava dohodou!!! Termíny označené (*): Platia len s objednaním autobusovej dopravy.

D
ov

ol
en

ka
 v

 C
ho

rv
át

sk
u 

je
 la

cn
á.

.. 
a 

s 
na

m
i e

št
e 

la
cn

ej
ši

a!
Po

lp
en

zi
a 

(h
ot

el
 N

ik
ol

a,
 L

av
an

da
) 1

4,
- E

U
R

Doprava
len za 79,−Eur !
Luxusným  autobusom  s klim atizáciou, DVD

..Tak 
........ .Tak ... ak otootottott ottttttottottottottotottotototototototott

ktktkt
 je faktkt
je kktkakaktakkakktakkt
je f

lacnlaclacnlalaa ééééééé!!!!!!!!!!!!!!!!
jj

!!...Tak 
...Tak toto je fakt

lacnlacné!!!!!!

Kvalita za 
K aK alitaKKvKKvKKv lilliita zaita zaita zaititKvalita zaaalita zalllKvaKvKvKKKKKKKKKv a za
KKK alita zaililiK

najninajninajninajniajniijnižšžšžššššžšžšžšžšžžšžžš eeeieieieieieieiiieieiieieiiiiiii

     ceny!
    ceny
    ceny

najn
yy!
nn

enyKvalita za 
Kvalita za najnižšie

     ceny!

SSuper SuperSuperSuperSSSSSS
cenacenacenacenaaaaacenaccc a e prere rerep

2 osoby!!!
2 osoby!!
2 osoby!!
2 os
e
2 osoby!!!

osoby!!!
pp

2 osoby!!Super Super cena pre 

2 osoby!!!

dieddiidididieddididddieddididi ťťťťťťťť do ddda doddddddťťťaaťťa da da 66666 ovovov rokovrokov66 ovovoko

GrGrGrGrGGGGG ááááááááá sstistististisisistisdiedieťa do 6 rokov

Grátis

LacnLacnLacnLacnLaLLLLa áááááá

polpenzia
polpenzia
polpenzia
polpenziaa
polpenz
pppolpenziaiaianziziz
olplplplp

a
polppolpenziaLacnLacná

polpenziaFiFiFiFiWi−FWWWiWWW FiFiFiFiFiWi−FiWWWi−FiFiWiWi−FiWi−Fi

TIP PRE VÁS NA ZÁKLADE
NAŠICH SKÚSENOSTÍ:
CHORVÁTSKO - kvalitné služby za prijateľnú  cenu !!!
Využite nízku cenu za dopravu a ubytovanie s polpenziou len u nás !!!

15 %
Z¼AVY DO 28.2.

2019

11 %
Z¼AVY DO 31.3.

2019

2 %
Z¼AVY PRE STÁLYCH

ZÁKAZNÍKOV

17 %
Z¼AVY DO 31.1.

2019

ušetrili!



EUROCAR TOUR - CESTOVNÁ KANCELÁRIA ZÁJAZDY »AUTOBUSOM »INDIVIDUÁLNE »LETECKY18

Termín Po et íslo štúdio štúdio štúdio apt. typ A apt. typ B apt. 4 os. apt. pre apt. pre
 zájazdu dní  zájazdu 2 os. 3 os. 4 os. malý 4os. ve ký 4os. 2+2+0 do 5 os. 6 - 8 os.

/nocí 2+2 2+2+0 12r./5. l. 3+2+0 2+2+2+2
22.06. – 03.07. 12/9 312206* 62 47 42 52 54 grátis 42 35
01.07. – 12.07. 12/9 310107* 118 87 70 90 93 grátis 78 68
10.07. – 21.07. 12/9 311007 119 88 71 91 94 grátis 79 69
19.07. – 30.07. 12/9 311907 144 110 95 115 118 grátis 95 91
28.07. – 08.08. 12/9 312807 144 110 95 115 118 grátis 95 91
06.08. – 17.08. 12/9 310608 144 110 95 115 118 grátis 95 91
15.08. – 26.08. 12/9 311508 138 105 92 111 114 grátis 91 83
24.08. – 04.09. 12/9 312408* 112 82 70 87 89 grátis 66 62
02.09. – 13.09. 12/9 310209* 90 73 54 71 74 grátis 56 53

Termín Po et íslo priv. II.k. priv. II.k. os. do 3 r. priv. I.kat. priv. I.kat. osoba
 zájazdu dní  zájazdu dospelá die a do bez  lôžka  dospelá osoba do 3 r.

/nocí osoba 12 r./3.l. osoba na 3. l. bez lôžka
22.06. – 03.07. 12/9 312206* 42 35 grátis 45 35 grátis
01.07. – 12.07. 12/9 310107* 63 48 grátis 93 63 grátis
10.07. – 21.07. 12/9 311007 64 49 grátis 94 64 grátis
19.07. – 30.07. 12/9 311907 89 72 grátis 120 82 grátis
28.07. – 08.08. 12/9 312807 89 72 grátis 120 82 grátis
06.08. – 17.08. 12/9 310608 89 72 grátis 120 82 grátis
15.08. – 26.08. 12/9 311508 86 69 grátis 115 76 grátis
24.08. – 04.09. 12/9 312408* 57 51 grátis 82 56 grátis
02.09. – 13.09. 12/9 310209* 45 42 grátis 63 49 grátis

BULHARSKO — Pomorie — privát II. a I. kategórie - domy: Afrodita, Sava, K. Asen, Dida, Andon
cena: Eur: osoba/pobyt, doprava autobusová, alebo individuálna — 12 dňové pobyty

CenníkCenník

Ceny nižšie ako v minulom roku! Možnosť dovolenky na splátky! FIRST MOMENT

Výhodou pre Vás je poskytnutie
najvyššej možnej zľavy z ešte neob-
sadeného ubytovacieho zariadenia.
Inými slovami: vyberiete si uby-
tovanie podľa Vášho želania za
najnižšiu cenu! A nezabudnite! 

Cenové zvýhodnenie pri First
Moment môže byť väčšie ako
pripri Last mnute !!!

Super nSuper nSuper nSSSSSSSSSSuper nSSSSS ííííííííí aaazkaazkakkkzkaííííííí kkkkzíízíí ka
cena!!!cecena!!
p
ccc !!!!!!!!c

Super nSuper nízka
cena!!!cena!!!

vvv3 rokovv333 k3 rokovdo 3333333deti ddddd tt ddddddeti dddddddddd vvvvvkki dd riii
Grátis

deti do 3 rokovdeti do 3 rokov
Grátis

vvv3 rokovv333 k3 rokovdo 3333333deti ddddd tt ddddddeti dddddddddd vvvvvkki dd riii
Grátis

deti do 3 rokovdeti do 3 rokov
Grátis

BULHARSKO — Pomorie — apartmány — domy: Afrodita, Samuel, Sava, K. Asen, Dida, Ivajlo
cena: Eur: osoba/pobyt, doprava autobusová, alebo individuálna — 12 dňové pobyty

NEPREHLIADNITE NASLEDOVNÉ! TÝKA SA VŠETKÝCH LETOVÍSK:
- Skupiny nad 30 osôb - ceny dohodou.
- Máj, Jún, September - znížené ceny.
- Plná penzia so slov. kuchárom, (Taliansko) - len za 14 EUR, 

polpenzia 11 EUR
- Chorvátsko - ubytovanie s polpenziou za najnižšiu cenu len u nás!!!
- Taliansko, Chorvátsko - 2 - lôžkové štúdiá za �udové ceny!!!

Cenové zvýhodnenia u nás nie sú na úkor kvality!

možnosťťmožnosť
klimatizácie
za poplatokp pp pppppppza poplatok

možnosťmožnosť
klimatizácieklimatizácie
za poplatokza poplatok

možnosťťmožnosť
klimatizácie
za poplatokp pp pppppppza poplatok

možnosťmožnosť
klimatizácieklimatizácie
za poplatokza poplatok

Garancia najnižšej ceny!

Super nSuper nSuper nSSSSSSSSSSuper nSSSSS ííííííííí aaazkaazkakkkzkaííííííí kkkkzíízí ka
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V cene je zahrnuté: ubyt., poste�. bielizeň, spotreba vody, el., plynu,  záverečné uprat., delegát partnerskej CK, poist. insolventnosti, DPH
V cene nie je zahrnuté: autobusová doprava, hygienické prostriedky, uteráky, strava
Doprava: luxusný klimatizovaný autobus s DVD a občerstvením, WC
Cena dopravy z Nitry: 115,- Eur / osoba
Nástupné miesta: NR, NZ, KN: bez príplatku. TT, BA, MT, ZA,TN, ZV, BB, ZH: + 12,- Eur. Dopravu zabezpečujeme z celého Slovenska
Nepovinné príplatky: miestenka 5,- Eur / os., polpenzia: 12,- Eur / os../deň, die�a do 12 rokov: 8,- Eur / deň, klimatizácia: 6,- Eur / izba / noc
Povinný príplatok: kúpe�ná taxa: 12,50 Eur / os. / pobyt
Doporučený nepovinný príplatok: komplexné cestovné poistenie: 2,- Eur / osoba / deň
Cena dopravy bez ubytovania: 115,- Eur / osoba, cena jednosmerného lístka: 106,- Eur / osoba
Z�avy: die�a do 3 r. bez lôžka GRÁTIS. Osoby GRÁTIS platia LEN paušálny poplatok: 10,- Eur / os. / pobyt + povinné príplatky.

Príplatok za 1 lôžkovú izbu + 70 % z ceny ubytovania.
Ubytovanie  na  vyžiadanie: Individuálne stanovená cena — možný príplatok až do 20% k uvedeným cenám, týka sa aj individ. dopravy.
Skupina nad 30 osôb:  cena, alebo  z�ava  dohodou! Ceny a zľavy sú vždy platné pri zaplatení všetkých lôžok a k tomu zodpovedajúcich miest v autobuse.
Termíny  označené (*): Platia len s objednaním autobusovej dopravy.

V dome Samuel je klimatizácia zahrnutá v cene!
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CenníkCenník

CK SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY CIEN V PRÍPADE ZMENY KURZU EUR VOČI INÝM ZAMENITE	NÝM MENÁM, 
V PRÍPADE ZMIEN DIALNIČNÝCH POPLATKOV A CENY POHONNÝCH HMÔT. 1. vydanie, platnosť cenníka do 31. 01. 2019

Termín Po et íslo štúdio štúdio štúdio die a apt. pre
 zájazdu dní  zájazdu 2 os. 3 os.   4 os. do 15 r. 4 os.

/nocí na  lôžku 2+2+0
27.05. – 09.06. 14/11 222705* 39 28 28 grátis 32
07.06. – 18.06. 12/9 220706* 26 18 18 grátis 22
16.06. – 27.06. 12/9 221606* 59 43 42 grátis 53
25.06. – 06.07. 12/9 222506 122 82 70 grátis 98
04.07. – 15.07. 12/9 220407 122 82 70 grátis 98
13.07. – 24.07. 12/9 221307 123 83 71 grátis 99
22.07. – 02.08. 12/9 222207 149 106 94 grátis 124
31.07. – 11.08. 12/9 223107 149 106 94 grátis 124
09.08. – 20.08. 12/9 220908 129 93 79 grátis 113
18.08. – 29.08. 12/9 221808 113 77 63 grátis 84
27.08. – 07.09. 12/9 222708* 74 57 54 grátis 67
05.09. – 16.09. 12/9 220509* 55 44 37 grátis 47
14.09. - 30.09. 17/14 221409* 54 39 31 grátis 41

Termín Po et íslo štúdio štúdio štúdio die a apt. apt. 3+2
 zájazdu dní  zájazdu 2 os. 3 os.   4 os. do 15 r. 2+2 pre 5 os.

/nocí na  lôžku pre 4 os.
30.05. – 12.06. 14/11 213005* 54 39 35 grátis 45 39
10.06. – 21.06. 12/9 211006* 47 34 32 grátis 34 34
19.06. – 30.06. 12/9 211906* 89 69 68 grátis 79 69
28.06. – 09.07. 12/9 212806 136 103 90 grátis 110 99
07.07. – 18.07. 12/9 210707 166 124 105 grátis 130 113
16.07. – 27.07. 12/9 211607 179 127 108 grátis 133 116
25.07. – 05.08. 12/9 212507 179 127 108 grátis 133 116
03.08. – 14.08. 12/9 210308 179 127 108 grátis 133 116
12.08. – 23.08. 12/9 211208 179 127 108 grátis 133 116
21.08. – 01.09. 12/9 212108 166 124 105 grátis 130 113
30.08. - 10.09. 12/9 213008* 129 89 88 grátis 110 99
08.09. – 19.09. 12/9 210809* 60 46 44 grátis 49 45
17.09. – 03.10. 17/14 211709* 79 64 49 grátis 69 54

GRÉCKO — Sarti — štúdiá, apartmány - Irini, Emanuela - s bazénom, Panaiota - Sarti Beach
cena: Eur: osoba/pobyt, doprava autobusová — 12 dňové pobyty, možná aj individuálna doprava

Super nSuper nSuper nSSSSSSSSSSuper nSSSSS ííííííííí aaazkaazkakkkzkaííííííí kkkkzíízí ka
cena!!!cecena!!
p
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Grátis

diedieťa do a do 15 rokov rokov
Grátistis

(V štúdiu na 3. resp. 4. lôžku)
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dieťa do 15 rokov
Grátis

(V štúdiu na 3. resp. 4. lôžku)

énéazéazéBazénzénBaBaBaBaBaaaaaa éézééBBBB zézzézénnBazéBazén
EmanuelaEmanuelaEmanuelaEmanuelaaauuuuaaaa eeeellllmmmmEEEE nnnnanuelaEmanuela

V cene je zahrnuté: ubytovanie, poste�. bielizeň, spotr. vody, el., plynu, záverečné upratanie apart., delegát partnerskej CK, poist. insolventnosti, 
DPH, v dome Emanuela je v cene bazén, slenečník, lehátka.

V cene nie je zahrnuté: autobusová doprava, hygienické prostriedky, strava 
Doprava:  luxusný klimatizovaný autobus s DVD a občerstvením, WC                                       
Cena dopravy z Nitry: 125,- Eur / osoba
Nástupné miesta: NR, NZ, KN: bez príplatku. TT, BA, MT, ZA,TN, ZV, BB, ZH: + 12,- Eur. Dopravu zabezpečujeme z celého Slovenska.
Cena dopravy bez ubytovania: 125,- Eur / osoba, jednosmerný: 115,- Eur / osoba.
Doporučený nepovinný príplatok: komplexné cestovné poistenie: 2,- Eur / osoba / deň.
Nepovinné príplatky: polpenzia: 12,- Eur/os./deň, večere 10,- Eur / os. / deň, miestenka: 5,- Eur/osoba, klimatizácia na izbe: 6,- Eur/izba/noc.  
Povinný príplatok: servisný poplatok miestnej  CK: 10,- Eur / os./pobyt. Platí každá osoba.

Parália - dom Dafni: apt. 2+2+0, št. 3: + 10,- Eur každá os. / pobyt, št. 2: + 15,- Eur každá os. / pobyt.
Sarti Beach - dom Panaiota: št. 2: + 20,- Eur každá os. / pobyt, št. 3: +15,- Eur každá os. / pobyt.
Emanuela: št. 2: + 25,- Eur každá os. / pobyt, št. 3: +20,- Eur každá os. / pobyt, APT 2+2: +20,- Eur každá os. / pobyt.

Z�avy: die�a do 15 r. — ubytovanie na lôžku: ubytovanie na 4. lôžku - GRÁTIS! (zvyšné 3 os. platia cenu ako v 3 miestnom štúdiu)
die�a do 15 r. — ubytovanie na lôžku: ubytovanie na 3. lôžku - GRÁTIS! (zvyšné 2 os. platia cenu ako v 2 miestnom štúdiu)
osoba bez nároku na lôžko GRÁTIS!
osoby GRÁTIS platia LEN paušálny poplatok: 10,- Eur / pobyt + povinné príplatky.

Ubytovanie na  vyžiadanie: Individuálne stanovená cena — možný  príplatok až do 60% k uvedeným cenám. (týka sa hlavne individuálnej dopravy).

Skupina nad 30 osôb: cena, alebo  z�ava dohodou !!!
Ceny a zľavy sú vždy platné pri zaplatení všetkých lôžok a k tomu zodpovedajúcich miest v autobuse.
Termíny  označené (*): Platia len s objednaním autobusovej dopravy.
V Grécku bola zavedená turistická taxa, v prípade štúdií a apartmánov je to 0,50 Eur za noc/štúdio/apartmán. 
Platí sa na mieste v hotovosti. ušetrili!

GRÉCKO — Parália — štúdiá, apartmány, apartmánové domy Ana Rita, Dafni, Soula
cena: Eur: osoba/pobyt, doprava autobusová -  12 dňové pobyty, možná aj individuálna doprava
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OBRÁŤTE SA NA EXPERTA
NA CESTOVNÉ POISTENIE
Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v cestovnej kancelárii 
a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne:

• poistenie liečebných nákladov v zahraničí
• poistenie batožiny
• úrazové poistenie
• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
• poistenie storna zájazdu
• poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
• nonstop telefonické asistenčné služby spoločnosti Eurocross  
 Assistance Czech Republic na čísle +420 2 9633 9644
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