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SKRATKY
1/1 - jednolôžková izba, 1/2 - dvojlôžková izba, 1/3 - trojlôžková izba, S/WC - sprcha resp.
vaňa/WC v izbe, B - balkón, T - terasa, M, MS - morská strana, P - výhľad na mesto alebo do
parku, H - výhľad na hory, AP/2, 3, 4, 6, 8 - apartmán (číslo znamená počet osôb, ktoré môžu
byť v ňom ubytované), STD - štúdio, Rl - rodinná izba, BGW - bungalovy, KL - klimatizácia,
TV - SAT televízia so satlitným príjmom, Superior, Junior Suite, lux - vyšší štandard uby-
tovania

CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
Zájazdy a pobyty nie sú viazané na niektorý druh dopravy, v katalógu sú pri každom ubytova-
com zariadení uvedené termíny a ceny pobytov na 7 nocí, t. j. 8 dní bez dopravy. Pobyt teda
môžete absolvovať individuálne alebo autobusom. Pri autobusovej doprave treba k cene po-
bytu pripočítať cenu dopravy. Termíny zájazdov s autobusovou dopravou sa predlžujú o 2 dni.
Odchod autobusu je vždy popoludní, resp. večer jeden deň pred začiatkom pobytu, návrat
jeden deň po ukončení pobytu. Príchod autobusov na pobytové miesto je v predpoludňajších
hodinách, ubytovanie je možné popoludní zväčša po 16:00 h. V deň odchodu je potrebné uvoľ-
niť ubytovanie do 10:00 h., odchody autobusov sú vo večerných hodinách. Pri individuálnej
doprave je v niektorých ubytovacích zariadeniach možný, na vyžiadanie, pobyt aj na iný počet
nocí podľa konkrétnych požiadaviek, informácie Vám poskytneme v CK pri objednávke zájazdu.
Pri pobytoch na menej ako 7 nocí sa cena obvykle zvyšuje o 20-40 %.

CESTOVNÉ POISTENIE
Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. zabezpečuje pre klientov cestovné poistenie v poisťovacej
spoločnosti UNION a.s. – Cestovné poistenie v cene 2 € za osobu a deň kryje nasledovné poistné
riziká ● liečebné náklady v zahraničí 250.000 € ● batožina 1.000 € ● strata dokladov 350 €
● oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou do 24 h 100 €, do 48 h 300 € ● zod-
povednosť za škodu na zdraví 100.000 €, na majetku 35.000 €, advokát 2.000 €, kaucia 3.000
€ ● trvalé následky úrazu 14.000 € ● smrť následkom úrazu 7.000 € ● storno zájazdu 80 %
stornopoplatkov, max 1.000 €/osoba, max 3.000 € spolu ● nevydarená dovolenka 20 €/deň
● zvýšené náklady na spätnú prepravu 450 €/osoba, max 2.000 € spolu ● predčasný návrat
a nečerpané služby 350 €/osoba, spolu max 2.000 € ● doprovod pre dieťa do 15 r. 1.500 € ●
náklady na cestu blízkej osoby 500 €, ubytovanie 350 € ● náklady na cestu blízkej osoby zo
zahraničia pri chorobe dieťaťa 750 €, ubytovanie 350 € ● cestovné náklady v prípade nepo-
jazdného vozidla 250 € ● meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahra-
ničia 5 €/hodina, max 50 € ● oneskorený nástup na zájazd, nečerpané služby 100 €/osoba,
spolu max 350 € ● poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii do 20.000 €.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE cestovnej kancelárie SUN TRAVEL s.r.o.
uzatvorené v poisťovacej spoločnosti UNION, poistná zmluva č. 11-63510

Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. je členom SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR

Pozývame priateľov Facebooku na
pokec o cestovateľských zážitkoch,
krajinách a o aktuálnych ponukách 
a novinkách CK SUN TRAVEL.

Ponúkame predaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia 
na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom portálu:

PIKTOGRAMY NÁPOJE K VEČERI
KLIMATIZÁCIA
INTERNET
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA

Víkendy s CK SUN TRAVEL 
– kúpanie na Jadrane

Informujte sa vždy vo štvrtok v našej cestovnej kancelárii alebo 
na tel.: 037 / 65 559 66-7 na voľné miesta v autobuse na výlet na JADRAN.

Odchod je vždy v piatok popoludní, príchod na Slovensko 
v nedeľu v ranných hodinách. 

Nástupné miesta: NR, TT (Zeleneč), BA . 
V cene: sprievodca a autobusová doprava. 

Možnosť dokúpenia cestovného poistenia 
2 €/osoba/deň.



DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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pri 50% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu 
do nižšie uvedených termínov.

pri 50% resp. 100% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní
zájazdu do termínu uvedeného pri niektorých ubytovacích zaria-
deniach resp. do vypredania ubytovacej kapacity.

Stály klient. plná úhrada pri kúpe zájazdu
(zľava bude platiť do 31.3.2018)

UPOZORNENIE: 
Pre všetky zľavy platí, že je poskytovaná iba z ceny ubytovania dospelej osoby na zá-
kladnom lôžku, resp. z ceny apartmánu, nevzťahuje sa na príplatky - autobusovú do-
pravu, plnú penziu, pobytovú taxu a podobne. Uvedené zľavy sú poskytované vo
vybraných zariadeniach a termínoch, pokiaľ nie je uvedené inak.
ZĽAVU ZA SKORÝ NÁKUP a EXTRA ZĽAVU nie je možné kombinovať. Vždy platí pre
klientov jedna - výhodnejšia zľava! Zľavy LAST MINUTE sú vždy konečné a nie je ich
možné kombinovať s inými druhmi zliav. 

DETI ZDARMA
v niektorých ubytovacích zariadeniach môžete využiť výhodnú ponuku pre rodiny 
s ďeťmi (napr. až do veku 14 rokov)

Pre viacčlenné rodiny napr. 2 dospelý a 2 deti sme pripravili ponuku
ubytovania v tzv. RODINNÝCH IZBÁCH.

Percentuálna zľava môže byť v niektorých prípadoch vyjadrená aj konkrétnou sumou napr. 49 €/osoba

Včasným nákupom už 22. rokov s nami šetríte!

HOTELY BELLEVUE, GRABOVAC PLITVICE JEZERO
Plitvické 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8. 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8. 21.3.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8.
jazerá 1.11.-31.12. 1.9.-31.10. 1.11.-31.12. 1.9.-31.10. 1.11.-14.11. 1.9.-31.10.
Dospelý v 1/2 35 45 48 46 60 66 80 99 105
Dieťa 0-7r./lôž. rodiča ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
1/1 izba 56 72 76 75 95 102 130 155 165

Detské zľavy: dieťa od 0-7r. na prístelke s 2 dospelými -50%, dieťa od 7-12r. na prístelke s 2 dospelým
-30%, osoba od 12r. na prístelke -20%. Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 1× ubytovanie s raňajkami (hotel JEZERO 1× ubytovanie s polpenziou), DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 2 €/osoba/deň od 18r., 1 €/osoba/deň od 12-18r.. Príplatok: obed/večera 12 €/24 €/osoba/deň.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

Národný park PLITVICKÉ JAZERÁ
Každý, kto videl sfilmované romány Karla Maya, pozná Plitvička jezera (Plitvické jazerá), alebo v ich podmanivých
zákutiach sa odohrávali dobrodružné scény Winnetoua a iných podobných filmov. Plitvické jazerá so širším oko-
lím patria k najkrajším prírodným výtvorom v Európe. V roku 1979 boli zapísané do zoznamu UNESCO ako De-
dičstvo sveta. Predĺžte si dovolenku a využite našu ponuku tranzitného ubytovania cestou na resp. z dovolenky
na chorvátskom Jadrane.

Poloha: v Národnom parku PLITVICKÉ JAZERÁ.
Vybavenie: reštaurácia, bar, parkovanie.
Ubytovanie: 1, 2- lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, TV-SAT, telefón, mini bar.
Stravovanie: raňajky formou bufetu, možnosť dokúpenia obedov a večerí.

Hotel BELLEVUE ** Hotel PLITVICE ** Hotel JEZERO ***

EXTRA
ZĽAVA

49 €/os.
/týž.

12 %

20 % 15 % 10 % 5 %

10 %
7 % 5 %

do 31.12.2017                do 31.1.2018                do 28.2.2018                do 31.3.2018     



Očarí každého návštevníka a láka vás znova a znova. V rozlohou malej krajine
je toľko krás ako málokde - priezračné more, majestátne hory, krasové útvary, jazerá,
lesy, ale aj mestá s typickou mediteránskou architektúrou, kde každý kameň skrýva
nejaký dávny príbeh. Vždy tu objavíte niečo nové, doteraz nepoznané. Najviac priťahuje ne-
opakovateľná krása členitého pobrežia s tisíckami ostrovov, ostrovčekov, zátok, útesov. Jeho
dĺžka dosahuje až 5.835 km, každý si tu môže nájsť kút pobrežia len pre seba, alebo dokonca jeden
z viac ako tisíc ostrovov, veď tých obývaných je len 67. Kde inde si to môžete dovoliť?
Rozloha: pevnina 56.542 km2, priľahlé more: 31.067 km2, počet obyvateľov: 4,6 milióna, hlavné mesto:
Záhreb, mena: kuna (1 HRK = 100 lipa), cestovné doklady: pre turistický pobyt do 3 mesiacov platný cestovný
pas alebo občiansky preukaz.

MODRÁ VLAJKA je medzinárodné ocenenie za čistotu mora a jeho okolia, vysoký štan-
dard ochrany prírody, vybavenosť, kvalitné sanitárne a bezpečnostné podmienky na plážach
a v marínach. Môže byť pomocníkom pri rozhodovaní o mieste pobytu, aby ste v plnej miere

využili blahodarné účinky morskej vody a vzduchu na posilnenie imunity. Modrá vlajka, ktorú udeľuje medzi-
národná Nadácia pri Rade Európy, znamená, že daná lokalita spĺňa najvyššie kritériá bezpečného a prí-
jemného prostredia. Zariadenia v našom katalógu označené týmto symbolom sú pri plážach, ktorým bolo
toto ocenenie udelené.

DOPRAVA do CHORVÁTSKA
Pobyty, ktoré ponúkame, nie sú viazané na dopravu, môžete sami rozhodnúť, ktorý spôsob dopravy Vám najviac
vyhovuje. Okrem vlastnej dopravy môžete využiť aj autobusovú dopravu na Istriu a do Dalmácie.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA je zabezpečená klimatizovanými autobusmi, vybavenými videom a bufe-
tom s predajom nápojov. Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok v popoludňajších hodinách, návrat v ne-
deľu ráno. Doprava z Bratislavy trvá cca 11 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca
4 hodinách. Trasa z BA je dlhá cca 650 km.

Trasa dopravy:

ISTRIA
Umag–Novigrad–Lanterna–Poreč–Zelena Laguna–Vrsar–Rovinj–Pula–Rabac–Crikvenica–Selce
Cena z Bratislavy: obojsmerne 95 €, jednosmerne 75 €

SEVERNÁ DALMÁCIA
Vodice  
Cena z Bratislavy: obojsmerne 100 €, jednosmerne 80 €

STREDNÁ A JUŽNÁ DALMÁCIA
Split/prístav–Omiš/Duče/Nemira–Brela–Baška Voda–Makarska–Tučepi 
Cena z Bratislavy: obojsmerne 110 €, jednosmerne 90 €

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 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. 20 kg a 1 ks príručnej batožiny. Nadroz-
mernú batožinu – bicykle, surfy, a pod., ako aj zvieratá neprepravujeme!

❍ Infant – dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, t.z. platí cenu autobusovej dopravy.

CHORVÁTSKO
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AUTOBUSOVÚ DOPRAVU A TRANSFERY
JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ AJ BEZ POBYTU!
Príplatky: nástupné miesta
❍ B. Bystrica, Zvolen, Martin, Pov. Bystrica, Žilina, Prievidza, Púchov, Ružomberok,

Žiar n/Hr. 11 €
❍ Komárno, Levice, Nitra, Nové Mesto n/Váhom, N. Zámky, Partizánske, Piešťany,

Trenčín 8 €
❍ Dunajská Streda, Trnava, Sereď 6 €
❍ miestny transfer pri ubytovaní v súkromných apartmánoch 5-10 €
❍ objednávka dopravy bez pobytu 15 €
❍ príplatky extra: obojsmerná miestenka 7 € (Istria), sedadlo pri dvojtýždňovom

pobyte 20 €
❍ druhé vedľajšie sedadlo pre jednu osobu 50 € (Istria), Pula 10 €, Umag 5 €

26 rokov kyvadlovej dopravy na ISTRIU



Poreč – Zelena Laguna   bližšie informácie strana 17

Hotel DELFIN 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
Osoba v1/2+1 B 40,70 51,90 51,90 47,80 38 28
Osoba v 1/2+1 BMS 42,20 53,30 53,30 49 39,30 29
Osoba v 1/1 B 46,50 57,50 57,50 53,20 40,60 30
Dieťa do 12r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Minimálny počet nocí – 3 noci.
Cena zahŕňa: 1× ubytovanie vo vybranej
izbe, 1× polpenziu, pobytovú taxu, dele-
gáta, DPH. Cena nezahŕňa: autobusovú
dopravu LUX KLIM BUS 85 €/osoba, ces-
tovné poistenie 2 €/osoba/deň.

Poreč – Lanterna   bližšie informácie strana 13

Apartmány 28.4.-19.5. 19.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
LANTERNA 15.9.-22.9.
AP/3 A 28,50 39,80 53 58,30 63,20 63,90 83,80 64,90 34,90
AP/4 A 35,60 49,80 66 72,50 78,60 79,70 106,60 82,20 43,80
AP/6 A 49,80 63,90 90,30 100,90 114,20 116,50 152 114,20 57,90

Minimálny počet nocí – 3 noci.
Cena zahŕňa: 1× ubytovanie v apartmáne, spotrebu vody 
a energií, posteľnú bielizeň, uteráky, pobytovú taxu, delegáta,
DPH. Cena nezahŕňa: autobusovú dopravu LUX KLIM BUS
80 €/osoba, komplexné cestovné poistenie 2 €/osoba/deň.
Možnosť dokúpiť si polpenziu priamo na mieste.

ISTRIA
Je jedinečný priestor, ktorým sa stredná Európa spustila do teplého Jadran-
ského mora, alebo sa tu naopak more najhlbšie zarylo do stredu Európy,
oplachujúc svojimi vodami Istriu z dvoch strán. Na Istrii sa už viac ako jedno
tisícročie stretávajú a prelínajú tri európske etnika: románske, germánske
a slovanské. Každá z nich tu zanechala svoju stopu, ktorú aj dnes cítiť z his-
torických pamiatok, z ľudí a z mentality obyvateľov Istrie: Chorvátov, Ta-
lianov a Slovincov. Súčasná Istria je neodolateľným lákadlom pre mnohých
turistov z celej Európy. A to nielen pre svoju geografickú blízkosť, priezračné
Jadranské more, udržiavané pláže, zeleň borovicových hájov, ale aj neustále
zvyšovanie kvality turistických stredísk a služieb návštevníkom.

Výlety loďou:
Benátky – celodenný. Brijuni – poldenný.
Fishpicnic – celodenný s panorámou Poreča,
Vrsaru, Rovinja, Limského zálivu.

Výlety autobusom:
Plitvické jazerá – celodenný. Postojna – celodenný,
Brijuni – celodenný, Pula – celodenný

POREČ
– najnavštevovanejšie stredisko Istrie.
V jeho centre ešte dnes nájdeme zbytky vý-
stavby starých Rimanov aj stredovekej ar-
chitektúry -veže a gotické benátske paláce.
Najcennejšia je románska bazilika sv. Euf-
rázia zo 6. stor., svetové majstrovské dielo
byzantského mozaikového umenia. Mesto
Poreč je nazývané aj mestom zmrzliny!
A maxi pizze s priemerom nad 1 m.

ROVINJ
– „perla Istrie“ aj tak je nazývané toto
skvostné turistické letovisko. Dominantou
je kostol sv. Eufemie so zvonicou, patrónky
mesta rozloženého na polostrove Monte-
rosso. Po II. Sv. vojne sa stalo mestom
umelcov. Turisti môžu obdivovať množstvo
ateliérov, kde umelci tvoria svoje diela
priamo pod ich zvedavými pohľadmi. Oá-
zami pokoja sú blízke ostrovčeky sv. Kata-
ríny a Červené ostrovy.

NOVIGRAD
– mestečko a letovisko 16 km južne od
Umagu a 15 km severne od Poreča. Prvé
správy o ňom pochádzajú zo 7. stor. p. n. l.
Novigrad ako už jeho názov napovedá patrí
medzi novšie mestečká na už dávno
obývanej Istrii. Je staré „iba“ 1 500 rokov!
Neďaleko sa vlieva do mora rieka Mirna,
toto miesto je bohaté na ryby, čo je vidieť
na jedálničkoch mnohých reštaurácií.

UMAG
–  mestečko na severozápadnom pobreží
Istrie. Pri vstupe do historického centra je
kostol sv. Rocha zo 16. stor.. Navštevovaný
je aj kostol Nanebovzatia Panny Márie
a patróna mesta sv. Peregrina s barokovou
fasádou. Umag je miestom konania
významného tenisového turnaja ATP, na
ktorom môžete stretnúť známych
svetových tenistov. 
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PONUKA PRE KOLEKTÍVY – pobyty na 4 dni / 3 noci

VRSAR
– leží 10 km južne od Poreča. Romantiku
Vrsaru si obľúbil aj slávny milovník a dob-
rodruh Casanova a v rokoch 1743-44 ho
niekoľkokrát navštívil. Južne od Vrsaru je
známe výletné miesto, 9 km dlhý Limský
záliv, prírodná rezervácia s chovom rýb
a mušlí. Vrsar je svetoznámy najväčším
a kvalitne vybaveným nudistickým stredis-
kom v Európe - Koversada.
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UMAG Istria

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Hotel SOL GARDEN ISTRA ****
od 419 € /osoba
Poloha: komfortný hotel 2,8 km od centra Umagu, v stredisku Katoro, 19 km od aquaparku Istra-
landia, 250 m od pláže. Hotel je zaujímavý svojou architektúrou súčasného dizajnu a autentických
istrijských motívov. Vybavenie: rodinný, plne klimatizovaný hotel, recepcia, Wi-Fi zdarma v celom
objekte, hotelová reštaurácia, á la carte reštaurácia Istarska taverna, aperitív bar, zmenáreň, 2×
kongresová hala s celkovou kapacitou do 100 osôb, veľká banketová hala pre 300 osôb, kaderníctvo,
obchod so suvenírmi a novinami, Wellness centrum The Body Holiday s vnútorným bazénom &
Beauty zónou, veľké fitness štúdio, animačný klub pre deti (od 8 mes.-4r., 5-8r., 8-13r.) a Teenagers
Club (14-17r.), Bike point s úschovňou bicyklov a s profesionálnou podporou pre všetky druhy cy-
klistiky, hvezdáreň (2.7.-1.9.), vonkajší bazénový komplex pre dospelých a deti so sladkou vodou
ležadlami a slnečníkmi zdarma, aquapark so šmykľavkami, snack bar, bezplatné nestrážené par-
kovisko, za poplatok možnosť rezervovania si vyhradeného parkovacieho miesta priamo pred ho-
telom. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby CLASSIC (cca 34 m2) a PREMIUM (cca 37 m2)
s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo), kúpeľňa/WC, fén, balkón, TV-SAT, telefón, Wi-Fi, trezor,
mini bar. Izby sú orientované do parku resp. na bazén. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere
formou bufetu s predvádzaním varenia, tematické večere. Deti od 5-12 rokov majú k dispozícii (v
období od 15.5. - 15.9.) neskorí obed od 13-15:00 hod., nealkoholické nápoje od 12-17:00 hod.
a zmrzlinu/dezert 1 hodinu počas dňa (ponuka je za poplatok dostupná aj pre deti od 4-5r. a 12-
14r.). Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých (18.6.-9.9.), joga, pilates, TRX-tréning, aquae-
robik, fitnes, bežecká dráha. Za poplatok: sauny, vírivka pre 12 osôb, masáže, kozmetické
procedúry, Umag Tenis Academy - 26× tenisový kurt so školou tenisu, multifunkčné ihrisko na lop-
tové hry, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov, člnov a surfov, potápanie. Pláž: prírodná ka-
menistá, časť upravená s terasami na slnenie. Pes nie je povolený.

Hotel 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.
SOL GARDEN ISTRA 0
Dospelý v 1/2+1 B 530 555 657 683 710 742
Dospelý v 1/2+1 BMS 549 581 705 737 755 788
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Hotel 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
SOL GARDEN ISTRA 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2+1 B 762 801 693 651 451 419
Dospelý v 1/2+1 BMS 807 846 746 698 473 437
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 12r. na lôžku s 1 dospelým -25%, 2.dieťa do 3r. na lôžku rodiča
ZDARMA, 2.dieťa od 3-9r. na lôžku rodiča -50%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -25%.
Detská postieľka pre dieťa do 3r. ZDARMA na vyžiadanie.
EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Village SOL GARDEN ISTRA ****
od 382 € /osoba
Poloha: komfortný objekt prepojený s hotelom Sol Garden Istra, 2,8 km od centra Umagu, v stredisku Katoro,
19 km od aquaparku Istralandia, 250 m od pláže. Klienti využívajú všetky služby hotela Sol Garden Istra. Areál
je zaujímavý svojou architektúrou súčasného dizajnu a autentických istrijských motívov. Vybavenie: rodinný,
plne klimatizovaný hotel, recepcia, Wi-Fi zdarma v celom objekte, hotelová reštaurácia, á la carte reštaurácia
Istarska taverna, aperitív bar, zmenáreň, 2× kongresová hala s celkovou kapacitou do 100 osôb, veľká banketová
hala pre 300 osôb, kaderníctvo, obchod so suvenírmi a novinami, Wellness centrum The Body Holiday s vnútorným
bazénom & Beauty zónou, veľké fitness štúdio, animačný klub pre deti (od 8 mes.-4r., 5-8r., 8-13r.) a Teenagers
Club (14-17r.), Bike point s úschovňou bicyklov a s profesionálnou podporou pre všetky druhy cyklistiky, hvez-
dáreň (2.7.-1.9.), vonkajší bazénový komplex pre dospelých a deti so sladkou vodou ležadlami a slnečníkmi
zdarma, aquapark so šmykľavkami, snack bar, bezplatné nestrážené parkovisko, za poplatok možnosť rezervo-
vania si vyhradeného parkovacieho miesta priamo pred hotelom. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
CLASSIC (cca 30 m2) a PREMIUM (cca 36 m2) s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo), kúpeľňa/WC, fén, balkón,
TV-SAT, telefón, Wi-Fi, trezor, mini bar (na vyžiadanie). Izby sú orientované do parku resp. na bazén. Rodinné izby
RI (cca 61 m2) 2-lôžková izba prepojená dverami s obývačkou s rozkladacím gaučom pre dve deti. Stravovanie:
polpenzia, raňajky a večere formou bufetu s predvádzaním varenia, tematické večere. Deti od 5-12 rokov majú
k dispozícii (v období od 15.5. - 15.9.) neskorí obed od 13-15:00 hod., nealkoholické nápoje od 12-17:00 hod.
a zmrzlinu/dezert 1 hodinu počas dňa (ponuka je za poplatok dostupná aj pre deti od 4-5r. a 12-14r.). Šport
a zábava: animácie pre deti a dospelých (18.6.-9.9.), joga, pilates, TRX-tréning, aquaerobik, fitnes, bežecká
dráha. Za poplatok: sauny, vírivka pre 12 osôb, masáže, kozmetické procedúry, Umag Tenis Academy - 26×
tenisový kurt so školou tenisu, multifunkčné ihrisko na loptové hry, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov,
člnov a surfov, potápanie. Pláž: prírodná kamenistá, časť upravená s terasami na slnenie. Pes nie je povolený.

Village 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
SOL GARDEN ISTRA 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2+1 B 482 504 593 619 646 685 706 737 631 588 411 382
Dospelý v 1/2+2 B Family 774 815 983 1.028 1.065 1.117 1.146 1.201 1.044 974 660 610
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 12r. na lôžku s 1 dospelým -25%, 2.dieťa do 3r. na lôžku rodiča ZDARMA,
2.dieťa od 3-9r. na lôžku rodiča -50%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -25%. V izbe 1/2+2 B
Family: 1-2 deti do 12r. s 2 dospelými zdarma, osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -80%. Detská
postieľka pre dieťa do 3r. ZDARMA na vyžiadanie. 
EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %
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Istria UMAG

Hotel SOL SIPAR ****
od 419 € /osoba
Poloha: v júni 2017 zrekonštruovaný komfortný hotel v stredisku Punta, 1 km od centra
Umagu, kam premáva turistický vláčik, 18 km od aquaparku Istralandia, priamo pri pláži.
Výborná poloha hotela zabezpečuje dennú aj nočnú zábavu. Vybavenie: rodinný, plne kli-
matizovaný hotel, recepcia, internetový kút a Wi-Fi zdarma v celom objekte, hotelová reštau-
rácia, á la carte reštaurácia na pláži, aperitív bar, bankomat, obchod so suvenírmi a novinami,
mini klub, vonkajší bazén pre dospelých s morskou vodou a 2 detské so sladkou vodou ležad-
lami a slnečníkmi zdarma, snack – bar, bezplatné nestrážené parkovisko, nabíjacia stanica pre
elektromobily. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby CLASSIC (cca 19 m2) a PREMIUM
(cca 22 m2) s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo), sprcha/WC, fén, balkón, TV-SAT, telefón,
Wi-Fi, trezor, mini bar. Izby sú orientované do parku resp. na morskú stranu. Rodinné izby RI
(cca 27 m2) 2-lôžková izba s možnosťou 2 prísteliek – rozkladací gauč pre dve osoby. Izby pre
hendikepovaných klientov sú na prízemí Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou
bufetu s predvádzaním varenia. Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých (15.6.-15.9.),
aquaerobik, stretching, bežecká dráha. Za poplatok: požičovňa mestských bicyklov, tenisové
kurty so školou tenisu, plážový volejbal, vodné športy. Pláž: upravená betónová s terasami
na slnenie, časť piesočná s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre deti a neplavcov, ležadlá
a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
SOL SIPAR 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2 B Clasik 530 547 629 655 683 715 733 764 666 624 447 419
Dieťa do 9r./lôž. rodiča ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/2+1 B Superior 541 559 650 683 710 736 751 783 692 644 465 437
Dospelý 1/2+1 BMS Prem. 549 571 668 701 728 761 777 801 711 662 468 439
*Dospelý v 1/2+2 B Family 801 835 983 1.028 1.074 1.119 1.144 1.183 1.044 974 684 637
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Izby MOJ MIR ***
od  264 € /osoba
Poloha: v stredisku Savudrija, 7 km od centra Umagu, 24 km od aquaparku Istralandia, 20 m
od pláže. V blízkosti najstarší maják na Jadrane. Vybavenie: hotel pavilónového typu, cen-
trálna recepcia s trezorom, zmenáreň, Wi-Fi v celom objekte za poplatok, centrálna reštaurácia
s terasou pri mori, aperitív bar, mini klub pre deti (5-12r.), detské ihrisko, vonkajší bazén s mors-
kou vodou a ležadlami zdarma, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie: 2-lôžkové izby
(cca 22 m2) s možnosťou 1 prístelky (rozkladací gauč), sprcha/WC, balkón, TV-SAT, telefón.
Izby sú orientované do parku resp. na morskú stranu. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere
formou bufetu s predvádzaním varenia, k večeri nápoje bez obmedzenia (miestne biele a čer-
vené víno, pivo, čapované nealkoholické nápoje z automatu, minerálka.) Šport a zábava:
plážový volejbal aquaerobik, streetbal, bežecká dráha, mini disko, živá hudba (2.7.-1.9.). Za
poplatok: požičovňa bicyklov, tenisové kurty so školou tenisu, stolný tenis, minigolf, 18 jam-
kové golfové ihrisko v Savudriji, vodné športy. Pláž: prírodná kamenistá, upravená betónová
s terasami na slnenie, 1,5 km je piesočná pláž Zambratija s pozvoľným vstupom do mora,
vhodná pre deti a neplavcov.

Detské zľavy: dieťa do 12r. na lôžku s 1 dospelým -25%, 2.dieťa do 3r. na lôžku ro-
diča ZDARMA, 2.dieťa od 3-9r. na lôžku rodiča -50%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 do-
spelými -25%. V izbe 1/2+2 B Family: 1-2 deti do 12r. s 2 dospelými zdarma, osoba od
12r. na prístelke s 2 dospelými -80%. Detská postieľka pre dieťa do 3r. ZDARMA na vy-
žiadanie. *Izba 1/2+2 B je jedna miestnosť 
EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Cestovné pois-
tenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Izby 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9.
MOJ MIR 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2+1 B 273 319 338 350 373 322 264
Dospelý 1/2+1 BMS 294 346 359 368 391 348 283
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 12r. na lôžku s 1 dospelým -25%, 2.dieťa do 3r. na lôžku ro-
diča ZDARMA, 2.dieťa od 3-9r. na lôžku rodiča -50%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 do-
spelými -25%. Detská postieľka pre dieťa do 3r. ZDARMA na vyžiadanie.

EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7×x polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, delegáta,
DPH. Príplatok: za 1/1 izbu +75%, pes 13 €/deň (platba na mieste). Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.
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UMAG Istria
Hotel SOL AURORA ****
od 382€ /osoba

Poloha: komfortný hotel 2,5 km od centra Umagu, kam premáva turistický vláčik, v stredisku Katoro,
21 km od aquaparku Istralandia, priamo pri pláži. Hotel je jedným z prvých ekologických hotelov v Chor-
vátsku a jediný v Umagu so službami all inclusive. Vybavenie: plne klimatizovaný hotel, recepcia, Wi-
Fi v celom hoteli a internetový kút zdarma, hotelová reštaurácia, á la carte reštaurácia na pláži od
2.6.-15.9., aperitív bar, plážový bar, zmenáreň, mini klub pre deti (5-12r.) od 18.6.-9.9., detské ihrisko,
vonkajší bazén pre dospelých a bazén pre deti oba so sladkou vodou ležadlami a slnečníkmi zdarma,
osušky k bazénu a na pláž na kauciu, výťah, bezplatné nestrážené parkovisko, za poplatok možnosť
rezervovania si vyhradeného parkovacieho miesta priamo pred hotelom. Ubytovanie: klimatizované
2-lôžkové izby CLASSIC (cca 25 m2). Izby s možnosťou prístelky (rozkladací gauč) typ SUPERIOR (cca
31 m2) orientované do parku a PREMIUM (cca 31 m2) orientované na morskú stranu. Všetky majú kú-
peľňu/WC, fén, balkón, TV-SAT, telefón, Wi-Fi, trezor. Na vyžiadanie sú možné aj 1-lôžkové izby s bal-
kónom. Služby v rámci all inclusive (24.5.-8.9.): Strava - plná penzia raňajky, obedy a večere
v hotelovej reštaurácii formou bufetu s predvádzaním varenia, snack a fast food bar pri bazéne od
11.00-17.00 hod.. 1× v týždni večera vonku po predchádzajúcej rezervácii na recepcii. Nápoje počas
hlavných chodov - sudové biele a červené víno, čapované pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj. Ná-
poje pri bare – čapované miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, espresso 8-24.00 hod.. Šport
– po predchádzajúcej rezervácii na recepcii prenájom bicyklov a paličiek na nordic walking. Spoločenské
hry (šach, domino, karty...), organizované turnaje – stolný tenis, strelnica, bocce, plážový volejbal, há-
dzaná, futbal. Animácie – od 2.7.-1.9. 6× v týždni športové aktivity (turnaje) pre dospelých, animácie
pre deti a večerné zábavné programy od 18.6.-9.9. V termíne od 13.7.-22.7. v stredisku Stella Maris
Resort prebieha známy tenisový turnaj ATP. Šport a zábava: aquaerobik, fitnes, bežecká dráha, plážový
volejbal. Za poplatok: v stredisku Katoro tenisové kurty so školou tenisu, stolný tenis, minigolf, po-
žičovňa bicyklov, člnov a surfov, potápanie, jazdecké centrum, vodný tobogan. Pláž: prírodná upravená
s terasami na slnenie, vhodná pre deti a neplavcov s piesočným dnom a s pozvoľným vstupom do mora,
ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Hotel 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
SOL AURORA 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2 B 540 562 667 719 764 797 815 846 732 657 420 382
Dieťa do 9r./lôž. rodiča ZDRAMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDRAMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/2+1 B Sup. 558 585 706 764 801 840 861 892 777 694 449 410
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 12r .na lôžku s 1 dospelým -25%, 2.dieťa do 3r. na lôžku rodiča
ZDARMA, 2.dieťa od 3-9r. na lôžku rodiča -50%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -25%.

EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu resp. all inclusive v termíne 24.5.-8.9.2018, pobytovú
taxu, delegáta, DPH. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel ADRIATIC **
od 264€ /osoba

Poloha: v stredisku Punta obkolesený hustou mediteránskou vegetáciou, 1 km od centra Umagu kam
premáva turistický vláčik, 18 km od aquaparku Istralandia, 30 m od pláže. V blízkosti je jachtársky prí-
stav. Vybavenie: recepcia s trezorom za poplatok, TV-sála, zmenáreň, kaderníctvo, Wi-Fi za poplatok,
klimatizovaná reštaurácia, á la carte reštaurácia s pizzeriou na pláži, aperitív bar s terasou, bezplatné
nestrážené parkovisko. Ubytovanie: jednoducho, starším nábytkom zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky (rozkladacie kreslo), sprcha/WC, balkón. 1-lôžkové izby sú bez balkóna. Izby sú orien-
tované do parku resp. na morskú stranu. Detská postieľka zdarma na vyžiadane. Upratovanie izieb a
výmena uterákov každý 4. deň a posteľnej bielizne každý 4. resp. 7. deň. Stravovanie: polpenzia, ra-
ňajky a večere formou bufetu, nápoje neobmedzene (pivo, víno, džús, minerálka). Šport a zábava:
plážový volejbal, živá hudba (2.7.-1.9.) v stredisku Punta. Za poplatok: vodné športy, tenisové kurty
so školou tenisu, stolný tenis, minigolf. Pláž: upravená betónová s terasami na slnenie, poblíž aj prí-
rodná kamenistá s malými lagúnami s piesčitým dnom. Pes nie je povolený.

Hotel 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9.
ADRIATIC 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2+1 B 273 319 338 350 373 322 264
Dospelý 1/2+1 BMS 300 346 365 377 400 350 291
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 bez B 309 355 374 386 410 359 300

Detské zľavy: dieťa do 12r. na lôžku s 1 dospelým -25%, 2.dieťa do 3r. na lôžku rodiča
ZDARMA, 2.dieťa od 3-9r. na lôžku rodiča -50%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -25%.
Detská postieľka pre dieťa do 3r. ZDARMA na vyžiadanie.

EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Ces-
tovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %
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Apartmány POLYNESIA ***
od 64€ /osoba

Poloha: v stredisku Sol Katoro, 3 km od centra Umagu, kam premáva turistický vláčik, 23 km od
aquaparku Istralandia, 200-300 m od pláže. Výborná poloha apartmánov popri pobreží obkolese-
ných borovicami. Vybavenie: rezort vhodný pre rodiny s deťmi, recepcia s Wi-Fi, trezorom a in-
ternetovým kútom za poplatok, centrálna bufetová reštaurácia, pizzeria, snack bar na pláži, caffé
bary, fast food, ambulancia, obchod so suvenírmi a novinami, supermarket, trh, mini klub pre deti
(od 5-12r.) od 18.6.-9.9., detské ihriská, vonkajší bazén pre dospelých a pre deti oba so sladkou
vodou a ležadlami, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie: apartmány s kuchynským
kútom, kávovar, kúpeľňa/WC, TV-SAT, telefón, terasa, väčšina má aj vonkajší gril. Apartmány typ
STD/3 (cca 32 m2) 2-lôžková izba s kuchynským kútom a gauč pre 1 osobu. AP/3 (cca 39 m2) 2-lôž-
ková izba, denná miestnosť s kuchynkou a gauč pre 1 osobu. AP/4 (cca 47 m2) 2-lôžková izba a denná
miestnosť s kuchynkou a gauč pre 2 osoby. AP/5 (cca 50 m2) 2-lôžková izba a denná miestnosť s ku-
chynkou a 2× gauč pre 3 osoby. Stravovanie: vlastná strava resp. polpenzia v centrálnej reštaurácii
– raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava: boccia, stolný tenis, strelnica, mini bowling,
streetball, aquaerobik, joga, pilates, volejbal, futbal, bežecká dráha, animácie pre deti a dospelých
(18.6.-9.9.), od 2.7.-9.9. športové aktivity pre dospelých. Bohaté večerné aktivity so živou hudbou,
tancami a magickými vystúpeniami, detskými tematickými párty a mini disko. V termíne od 13.7.-
22.7. v stredisku Stella Maris Resort prebieha známy tenisový turnaj ATP. Za poplatok: masáže,
požičovňa bicyklov, tenisové kurty so školou tenisu, plážový volejbal, ihrisko na loptové hry, minigolf,
potápanie, jazdecké centrum, vodné športy. Pláž: prírodná kamenistá, upravená s terasami na slne-
nie, štrková, časť s piesočným dnom vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá a slnečníky za poplatok.
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Istria UMAG

Apartmány 26.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
POLYNESIA 18.8.-25.8.
STD/3 273 289 313 462 555 620 653 692 545 325 205 191
AP/3 319 342 368 515 601 698 744 783 597 378 252 237
AP/3 A 391 407 432 586 719 816 862 901 676 443 324 309
AP/5 A 428 443 468 628 792 889 935 974 718 480 360 346
BGW/2 291 315 341 490 592 657 689 728 567 351 225 209
BGW/4 473 497 523 686 874 971 1.017 1.056 768 533 407 391
BGW/5+1 528 551 577 757 1.037 1.128 1.173 1.219 837 588 462 446

EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky, záverečné upra-
tovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: detská postieľka pre dieťa do 3r. zdarma na vy-
žiadanie, prístelka pre dieťa do 12r. 50 €, pes 13 €/deň (platba na mieste). Príplatky za stravu:
raňajky/večere/polpenzia dospelý 54 €/96 €/150 €/ týždeň, dieťa 5-14r. 27 €/48 €/75 €/ týždeň,
dieťa do 5r. ZDARMA. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné
miesta.

Bungalovy KANEGRA **
od 64€ /osoba
Poloha: v stredisku Kanegra, 10 km od centra Umagu, 24 km od aquaparku Istralandia, 100-300
m od pláže.  Vybavenie: starší turistický komplex s bungalovmi v borovicovom háji, recepcia s tre-
zorom za poplatok, zmenáreň, Wi-Fi za poplatok, centrálna reštaurácia Kanegra s terasou, aperitív
bar s terasou, mini klub pre deti (5-12r.), detské ihrisko, pizzeria, obchod, bezplatné nestrážené
parkovisko. Ubytovanie: bungalovy s kuchynským kútom, kúpeľňa/WC, TV-SAT, telefón, terasa.
BGW/4 (cca 38 m2) 2-lôžková izba a denná miestnosť s kuchynkou a 2× gauč. BGW/5 (cca 46 m2)
môžu byť dvojpodlažné, hore dve 2-lôžkové izby s oddelenými lôžkami a dole denná miestnosť s
kuchynkou a gaučom pre 5. osobu, resp. prízemné jedna 2-lôžková izba, 1-lôžková izba a denná
miestnosť s kuchynkou a 2× gauč pre 4. a 5. osobu. BGW/6 (cca 60 m2) dve 2-lôžkové izby s odde-
lenými lôžkami a denná miestnosť s kuchynkou a 2× gauč. Stravovanie: vlastná strava resp. mož-
nosť polpenzie, raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje bez obmedzenia (miestne biele a
červené víno, pivo, čapované nealkoholické nápoje z automatu, minerálka.) Šport a zábava: plá-
žový volejbal, ihrisko na loptové hry, cyklistické trasy,  mini disko, živá hudba na terase (2.7.-2.9.).
Za poplatok: požičovňa bicyklov, tenisové kurty so školou tenisu, stolný tenis, minigolf, vodné
športy. Pláž: jedna z najkrajších štrkových pláží na Istrii, prírodná kamenistá, vhodná pre deti a ne-
plavcov, ležadlá za poplatok.

Apartmány 21.4.-19.5. 19.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
KANEGRA 18.8.-25.8.
BGW/4+1 273 281 300 316 345 520 637 722 763 810 607 356 280
BGW/5 355 363 382 406 436 616 764 850 891 937 696 446 363
BGW/6+1 400 408 428 443 472 653 801 892 936 983 741 484 407

EXTRA ZĽAVA: -20% do 31.1.2018 a -15% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky, záverečné upra-
tovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: detská postieľka pre dieťa do 3r. zdarma na vy-
žiadanie, prístelka pre dieťa do 12r. 50 €, pes 13 €/deň (platba na mieste). Príplatky za stravu:
raňajky/večere/polpenzia s nápojmi k večeri dospelý 44 €/88 €/132 €/ týždeň, dieťa 5-14r. 22 €/44 €
/66 €/ týždeň, dieťa do 5r. ZDARMA. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba +
nástupné miesta. 

EXTRA
ZĽAVA

do 20%

EXTRA
ZĽAVA

do 20%
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NOVIGRAD Istria

AMINESS LAGUNA Hotel ***
od 238 € /osoba
Poloha: na okraji borovicového hája, 1 km od centra Novigradu, 5 km od aquaparku Istralandia,
100 m od pláže. Vybavenie: klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar s terasou,
zmenáreň, trezor na recepcii, kaviareň, Wi-Fi v lobby zdarma, TV-SAT miestnosť, kongresová sála,
terasa, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi zdarma, detský bazén, detské ihrisko,
možnosť využitia vnútorného bazénu v hoteli Maestral a Punto Mare fun & beach zone - nový plážový
bazén s ležadlami a slnečníkmi za poplatok, výťahy, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie:
menšie klimatizované 2-lôžkové izby, balkón alebo bez balkóna, balkónové s možnosťou prístelky
(priestor v izbe je tým obmedzený), sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón. 1-lôžková izba na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu s predvádzaním varenia, k večeri nápoje
bez obmedzenia (miestne biele a červené víno, pivo, čapované nealkoholické nápoje z automatu,
minerálka.) Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých (15.6.-15.9.), aerobik, disco v Punto
Mare. Za poplatok: všetky aktivity ako v hoteli MAESTRAL. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do
mora, vhodná pre deti a s trávnatými plochami na slnenie, časť kamenistá. Pes nie je povolený.

Hotel AMINESS 27.1.-7.4. 7.4.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-21.7. 21.7.-25.8.
LAGUNA 22.9.-10.11. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 economi 238 266 315 357 455 520
Dospelý v 1/2 260 294 350 392 497 567
Dospelý v 1/2 BP 287 315 371 413 525 616
Dospelý v 1/2 BMS 301 330 400 455 581 658
Dieťa 0-7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v Suite 1/2+2 287 322 392 434 553 623
Dospelý vo RI 1/2+2 BP 294 330 400 441 567 637
Dospelý vo RI 1/2+2 BMS 315 350 420 476 595 680
Dospelý v Suite 1/2+2 BMS 330 364 441 497 623 714
Dospelý v 1/1 315 350 406 483 602 672
Dospelý v 1/1 BMS 322 371 420 511 630 701

Detské zľavy: dieťa od 0-7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku s 1
dospelým -30% a na prístelke s 2 dospelými -50%, 2 deti 0-14r. v 1/2 izbe na lôžku -30%.
V RI a Suite: dieťa od 0-7r. na lôžku -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku -30%, Osoba od 14r.
na prístelke -20%.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, delegáta, DPH. 
Príplatky: obedy 10 €/os./deň. Cestovné poistenie: 2 €/os./deň. Doprava: 95 €/os. + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

AMINESS MAESTRAL Hotel ****
od 343 € /osoba
Poloha: komfortný hotel 800 m od centra Novigradu, 5 km od aquaparku Istralandia, 150 m od
pláže. Vybavenie: klimatizovaná v r. 2016 zrekonštruovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, ape-
ritív bar, zmenáreň, kaviareň, 2× kongresová sála, Wi-Fi v priestoroch recepcie, Wellness centrum
so Spa & Beauty zónou, úschovňa bicyklov, ambulancia 300 m, vonkajší bazén so sladkou vodou,
ležadlami a slnečníkmi zdarma, detský bazén, bar s terasou, detské ihrisko, 25 m vnútorný bazén
s morskou vodou, Punto Mare fun&beach zone – plážový bazén s ležadlami a slnečníkmi za popla-
tok, Wi-Fi zdarma, úschovňa bicyklov, výťahy, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie: kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, fén, balkón alebo bez balkóna, TV-SAT,
telefón, Wi-Fi, trezor, mini bar. Na vyžiadanie sú možné 1-lôžkové, rodinné izby RI dve 2-lôžkové
izby prepojené dverami a Suite (hotelové apartmány). Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere
formou bufetu s predvádzaním varenia, k večeri nápoje bez obmedzenia (miestne biele a červené
víno, pivo, čapované nealkoholické nápoje z automatu, minerálka.) Šport a zábava: animácie pre
deti a dospelých (15.6.-15.9.), aerobik, golfové ihrisko 30 km, disco v Punto Mare. Za poplatok:
sauna, vírivka, masáže, fitnes, 3 ihriská na futbal, hádzanú a basketbal, tenisové kurty, plážový vo-
lejbal, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov, člnov a surfov. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom
do mora, vhodná pre deti a s trávnatými plochami na slnenie, časť kamenistá. Pes nie je povolený.

Hotel AMINES 27.1.-7.4. 7.4.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-21.7. 21.7.-25.8.
MAESTRAL 22.9.-10.11. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 economi 343 380 476 546 672 750
Dospelý v 1/2 385 420 532 602 749 826
Dospelý v 1/2+2 427 469 590 644 815 875
Dospelý v 1/2 BP 420 462 575 644 805 854
Dospelý v 1/2 BMS 441 483 602 658 833 917
Dieťa 0-7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý vo RI 1/2+2 BMS 483 532 644 700 882 987
Dospelý v Suite 1/2+2 MS 505 590 686 742 966 1.050
Dospelý v Suite lux 1/2+2 MS 630 735 868 931 1.204 1.302
Dospelý v 1/1 470 540 658 707 889 980

Detské zľavy: dieťa od 0-7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku 
s 1 dospelým -30% a na prístelke s 2 dospelými -50% , 2 deti 0-14r. v 1/2 izbe na lôžku -30%.
V RI a Suite: dieťa od 0-7r. na lôžku -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku -30%. Osoba od 14r. na
prístelke -20%. Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky:
obedy 10 €/os./deň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Uvedené ceny sú výlučne informatívne, nevzťahuje sa na ne katalógová zľava,
aktuálnu cenu a zľavu si treba vždy overiť v CK.

Uvedené ceny sú výlučne informatívne, nevzťahuje sa na ne katalógová zľava,
aktuálnu cenu a zľavu si treba vždy overiť v CK.
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Istria NOVIGRAD

AMINESS PARK MAREDA Campsite ****
od 65 € /osoba
Luxusná rodinná dovolenka v prírode

Poloha: v dubovom háji, 4 km od centra Novigradu kam premáva turistický vláčik, 7 km od
aquaparku Istralandia, cca 200 m od pláže. Vybavenie: klimatizované HOLIDAY HOMES mo-
bilné domčeky sa nachádzajú v osobitnej časti kempu. K dispozícii sú bazény s ležadlami
a slnečníkmi zdarma podľa dostupnosti, zóny na grilovanie, detské ihriská, parkovacie miesto,
Wi-Fi zdarma, pekáreň a bar „MarBar“. Ubytovanie: 13× Home CLASSIC pre 4-5 osôb (24 m2)
s terasou (12 m2), pes povolený, 81× Home MEDITERRANEAN Premium (32 m2) s terasou
(12,50 m2), 35× Home ISTRIAN Premium (32 m2) s terasou (20 m2) a eko záhradkou v cene,
pes povolený, 39× Home RELAX Premium (32 m2) s terasou (15 m2) pre 4-6 osôb dve 2-lôžkové
izby, (s manželskou posteľou a oddelenými lôžkami), kuchynkou a jedálenským kútom, pre-
krytá terasa so záhradným nábytkom, 2× sprcha/WC, fén, TV-SAT. V HMP, v HIP a v HRP navyše
trezor, mikrovlnka a kávovar. 50× Home MIRAMI FAMILY VILLAGE (MFV), pes povolený, Pre-
mium pre 4-6 osôb dve 2-lôžkové izby, (s manželskou posteľou a oddelenými lôžkami), Prestige
pre 4-6 osôb dve 2-lôžkové izby, (jedna s manželskou posteľou) blízko mora a s ležadlami. Typ
Family pre 6-7 osôb tri 2-lôžkové izby, (jedna s manželskou posteľou). Všetky s dennou miest-
nosťou, kuchynským a jedálenským kútom, prekrytá terasa so záhradným nábytkom, 2×
sprcha/WC, TV-SAT. Stravovanie: možnosť polpenzie v hoteli Maestral, raňajky a večere for-
mou bufetu s predvádzaním varenia, k večeri nápoje bez obmedzenia (miestne biele a červené
víno, pivo, čapované nealkoholické nápoje z automatu, minerálka.) Šport a zábava: animácie
pre deti a dospelých, zumba, aerobik. Za poplatok: v hoteli MAESTRAL sauna, vírivka, masáže,
fitnes, 3 ihriská na futbal, hádzanú a basketbal, tenisové kurty, plážový volejbal, stolný tenis,
minigolf, požičovňa bicyklov, člnov a surfov. Pláž: upravená betónová, časť štrková s trávnatými
plochami na slnenie, časť vyhradená pre domácich miláčikov.

AMINESS 14.4.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
PARK MAREDA Campsite 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9.
Home Classic (4-5 os.) 322 413 658 882 1.148
Home Mediterranean Premium (4-6 os.) 399 490 833 1.127 1.449
Home Istrian / Relax Premium (4-6 os.) 427 525 861 1.218 1.540
MFV Home Premium (4-6 os.) 469 574 931 1.260 1.687
MFV Home Prestige (4-6 os.) 518 630 1.001 1.386 1.855
MFV Home Family (6-7 os.) 518 630 1.001 1.450 1.939

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie v domoch pre 4-6 osôb, spotrebu vody a energií, posteľnú bie-
lizeň, uteráky, Wi-Fi, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: záverečné upratovanie 30 €,
malý pes 10 €/deň na vyžiadanie (v dome Classic a v Istrian Premium nie je povolený), na vy-
žiadanie výmena uterákov 10 €/dom, posteľná bielizeň 15 €/dom. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta. Uvedené ceny sú výlučne informa-
tívne, nevzťahuje sa na ne katalógová zľava, aktuálnu cenu a zľavu si treba vždy overiť v CK.
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POREČ – Lanterna Istria
Apartmány a pavilóny SOLARIS ***
HI od 317 € /osoba, AP od 100 € /osoba
Pre naturistov
Poloha: 13 km od Poreča, apartmány do 200 m, pavilóny 50-100 m od pláže. Vybavenie:
centrálna recepcia s Wi-Fi, reštaurácie Galeb, Crnika a Sidro, supermarket, predajňa suvenírov,
vonkajší bazén so sladkou vodou a ležadlami, strážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie:
2- podlažné apartmány. AP/3 A (38 m2) – 2-lôžková izba, denná miestnosť s 1 lôžkom. AP/4
A (44 m2) – 2-lôžková izba, denná miestnosť s 2-lôžkami. Všetky majú kuchynský kút, kú-
peľňu/WC, TV-SAT, balkón alebo terasu. Apartmány typ A1 – majú na viac klimatizáciu. Pa-
vilóny: Typ SUPERIOR (19,45 m2) – 2-lôžkové izby, sprcha/WC, balkón, TV-SAT. Typ
SUPERIOR s klimatizáciou a možnosťou prístelky. Stravovanie: Apartmány: vlastná strava.
Pavilóny – hotelové izby: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu v centrálnej reštaurácii
pri pláži, k večeri 19:00-21:00 nápoje bez obmedzenia (miestne biele a červené víno, čapované
pivo a nealko nápoje z automatu). 2× v týždni tematická večera v utorok Istrijská a v piatok
námornícka večera. Šport a zábava: celodenné animácie pre deti a dospelých, ranná gym-
nastika, aerobik, aquaerobik, tanečná terasa 20.00-23.30 hod. od júna do októbra, 1× v týždni
tematický večer, deň Solarisu v mesiaci júl, karnevalový týždeň s finále v 1. augustovú sobotu,
tvorivá dielňa - hosť platí len materiál. Pláž: kamenistá, štrkopiesková s pozvoľným vstupom
do mora. Pes nie je povolený v pavilónoch.

Pavilóny 26.5.-16.6. 16.6.-23.6. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
SOLARIS FKK 19.8.-2.9.
Dospelý v 1/2 Superior 406 475 486 523 427 317
Dospelý v 1/2+1 Sup. klíma 454 529 542 582 427 317
Dieťa do 14r./zákl. lôžko 318 370 380 408 299 222
Dieťa do 14r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Osoba od 14r./prístelka 386 450 461 495 363 270

Detské zľavy: od 0-14r. na lôžku s 1 dospelým -30% v izbe typu Superior. Osoba
od 14r. na prístelke -15% v izbe typu Superior.
EXTRA ZĽAVA: -10% do 31.1.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, delegáta, DPH.
Príplatky: 1-lôžková izba +50% ceny dospelej osoby na vyžiadanie, detská postieľka 35 €/týždeň
(platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Apartmány 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-25.8. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
SOLARIS FKK
AP/3 A 518 646 755 765 914 787 561 358
AP/3 A1 557 706 826 845 994 866 598 358
AP/4 A 584 726 849 865 1.093 897 626 398
AP/4 A1 622 785 920 944 1.163 976 672 398

EXTRA ZĽAVA: -10% do 31.1.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky - výmena uterákov 1× týž-
denne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Poznámka: klienti si v apartmánoch upratujú
sami, musia si priniesť vlastné hygienické potreby do kúpeľne a čistiace prostriedky do kuchyne. Príplatky:
detská postieľka 35 €/týždeň, malý pes 20 €/deň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 14 r.

Apartmán Pavilón – hotelová izba
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Apartmány LANTERNA **
od 49 € /osoba
Poloha: 13 km od Poreča, 100-200 m od pláže. Vybavenie: centrálna recepcia s Wi-Fi
zdarma, niekoľko reštaurácií a obchodov, pošta, ambulancia 8:00-22:00, zmenáreň, trezor za
poplatok, aperitív bar, kaviareň, fast food, detské ihrisko s pieskoviskom a preliezkami, mini
klub, bezplatné strážené parkovisko. Stravovanie: vlastné, resp. polpenzia formou bufetu
v reštaurácii Marina blízko pláže, raňajky a večere vrátane nápojov, k večeri bez obmedzenia
čapované pivo, víno, minerálka, džús. Ubytovanie: apartmány Superior pre 3-6 osôb typ
A a typ SUNSET. AP/3 A (37 m2) – 2-lôžková izba, denná miestnosť s pohovkou a kuchynkou,
sprcha/WC, balkón. AP/4 A (44 m2) – dve 2-lôžkové izby, kuchynka, sprcha/WC, balkón alebo
terasa. AP/6 A (70 m2) – 2-podlažný – prízemie: denná miestnosť s rozkladacím gaučom
pre 2 osoby, kuchynka s jedálenským kútom, priestranný balkón, sprcha/WC. 1. poschodie:
dve 2-lôžkové izby každá s balkónom, vaňa/WC, POZNÁMKA – v jednotlivých ap. budovách
sa nachádzajú kombinácie AP/4 (prízemie) a AP/3 (1. a 2. posch.) alebo kombinácia AP/3 (2.
posch.) a dvojpodlažné AP/6 (prízemie a 1. posch.). Typ SUNSET sú bližšie k pláži, majú navyše
TV-SAT, mikrovlnnú rúru a kanvicu. AP/3 SUNSET – jedna 2-lôžková izba a denná miestnosť
s pohovkou, AP/4 SUNSET – jedna 2-lôžková izba a denná miestnosť s dvoma lôžkami, AP/6
SUNSET – dve 2-lôžkové izby a denná miestnosť s pohovkou. Šport a zábava: uvítací večer
so zábavnými hrami, 4× v týždni tanečný večer, animácie pre deti 4-12r. – klub Maro, ranná
gymnastika, plážový volejbal, detské ihrisko, pieskovisko. Za poplatok: športové centrum Va-
leta, tenisové kurty z toho dva kryté, mini futbal, minigolf, stolný tenis, požičovňa bicyklov,
motocyklov, surfov, člnov, nafukovacie vodné atrakcie (lezecká stena, hojdačka...) herňa, jazda
na koni, paintball, škola potápania www.zeus-faber.com, tenisu, surfovania. Pláž: kamenistá
upravená, časť štrková s pozvoľným vstupom do mora vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá za
poplatok, sprchy, prezliekarne. Časť pláže vyhradená pre psy. Poznámka: do Poreča premáva
pravidelná autobusová linka resp. možnosť využiť lodné taxi do Novigradu.

Istria POREČ – Lanterna

Apartmány 28.4.-12.5. 12.5.-19.5. 19.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-25.8. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9. 22.9.-29.9.
LANTERNA 15.9.-22.9. 25.8.-1.9.
AP/3 A SUPERIOR 199 210 278 371 408 442 447 586 765 612 454 244 168
AP/4 A SUPERIOR 249 263 348 462 507 550 557 746 984 780 575 305 210
AP/6 A SUPERIOR 348 362 447 632 706 799 815 1.064 1.411 1.113 799 405 294
AP/3 SUNSET 229 241 318 425 467 535 547 696 924 728 534 280 193
AP/4 SUNSET 298 315 417 559 616 693 706 895 1.243 944 690 366 252
AP/6 SUNSET 398 416 527 719 795 957 984 1.252 1.740 1.322 941 471 336

EXTRA ZĽAVA: -15% do 31.1.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky – výmena
uterákov 1× týždenne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Poznámka:
klienti si v apartmánoch upratujú sami, musia si priniesť vlastné hygienické potreby do kúpeľne
a čistiace prostriedky do kuchyne, možnosť dokúpenia polpenzie s platbou na mieste. 
Príplatky: pes 70 €/týždeň (v type SUNSET pes nie je povolený), detská postieľka 35 €/týždeň
(platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné
miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %
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POREČ Istria
Apartmány POREČ *** od 85 € /os.

Dom MARIJA
od 128 € /osoba
trojpodlažná budova v centre Poreča, záhrada s grilom a posedením, 400 m od mora, 1,3 km od pláže,
400 m od zábavného parku pre deti, 700 m od Eufraziovej Baziliky. Obchod a reštaurácia 100 m, mestská
tržnica 150 m, parkovanie v uzavretom dvore. Prízemie – AP/2+2 (25 m2) 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s francúzskou posteľou, tropická záhradka, kuchynka s jedálenským kútom,
kávovar, mikrovlnka, umývačka riadu, sprcha/WC, fén, TV-SAT, terasa so záhradným grilom. Izby: 2-
lôžková izba, sprcha/WC, fén, TV-SAT. 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, kli-
matizácia, sprcha/WC, fén, TV-SAT, sprcha/WC. Nadkrytá terasa spoločná pre obe izby. Pes nie je povolený.

Dom 30.3.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-1.9.
MARIJA 8.9.-31.10. 1.9.-8.9.
AP/2+2 510 660 960
1/2 izba 410 460 510
1/3 izba 510 560 660

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, delegáta,
DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/osoba od 18r., 8 €/dieťa 12-18r.. Cestovné poistenie: 
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom PARENZO 1 Dom PARENZO 1

Dom PARENZO 2 Dom PARENZO 2

Apartmány 13.1.-7.4. 7.4.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
POREČ 13.10.-22.12. 8.9.-13.10. 25.8.-8.9.
PARENZO 1 AP/3 A 350 330 480 640
*PARENZO 1 AP/3 B 380 350 499 710
*PARENZO 2 AP/2+1 320 305 420 599
PARENZO 2 AP/4+1 460 430 640 960
PARENZO 3 AP/2 250 240 280 450
PARENZO 3 AP/4 405 390 550 780
*PARENZO 4 STD/2+1 290 280 380 510
PARENZO 4 AP/5 505 510 690 1.005
*PARENZO 5 AP/2 A 380 350 499 710
*PARENZO 5 AP/2 B 405 390 550 730
*PARENZO 5 AP/2 C 405 390 550 780

Detské zľavy: Dieťa do 2r. ZDARMA
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, klimatizáciu*, posteľnú bielizeň, záverečné upra-
tovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihlasovací poplatok 3 €/osoba
(na mieste), dieťa od 2-6r. na lôžku rodiča 5 €/deň (max. 1 dieťa). Príplatky: detská postieľka 35 €/týždeň,
pes 56 €/týždeň na vyžiadanie (platby na mieste). Kaucia: 100 €. Cestovné poistenie:2 €/osoba/deň.
Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom MARIJA

Dom MARIJA Dom MARIJA

Dom MARIJA Dom MARIJA

Dom PARENZO 3

Dom PARENZO 4

Dom PARENZO 5

Dom PARENZO 5

Dom PARENZO 1 v časti Špadići, 350 m od pláže, centrum 1,5 km, obchod/reštaurácia 350 m,
športové centrum 400 m, parkovisko vo dvore. Prízemie – AP/2+1 A (28 m2) 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kávovar, mikrovlnka,
TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, nadkrytá terasa.1.poschodie – AP/2+1 B (50 m2) 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, klimatizácia, kávovar,
mikrovlnka, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, nadkrytá terasa.

Dom PARENZO 2 v časti Novo Naselje, 400 m od pláže Brulo. Centrum 800 m, obchod a reštaurácia
300 m, kryté parkovanie pri dome. Prízemie – AP/2+1 (30 m2) 2-lôžková izba s dvomi samostatnými
spojenými lôžkami a možnosťou prístelky, kuchynka s jedálenským kútom, kávovar, rýchlo varná kanvica,
TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, klimatizácia, terasa s posedením. 1.poschodie – AP/4+1 (55 m2) dve 2-lôž-
kové izby s manželskými posteľami, jedna s možnosťou prístelky, moderná kuchynka s jedálenským kútom,
kávovar, TV-SAT, Wi-Fi, kúpeľňa/WC, krytá terasa s čiastočným výhľadom na more.

Dom PARENZO 3 v časti Špadići, 300 m od pláže. Centrum 1,5 km, obchod a reštaurácia 200 m,
parkovanie pred domom, veľká záhrada.1.poschodie – AP/4 (45 m2) 2-lôžková izba s manželskou po-
steľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a dvoma lôžkami (rozkladací gauč), kú-
peľňa/WC, krytá terasa s výhľadom do záhrady. 2.poschodie – AP/2 (20 m2) 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, kávovar, TV-SAT, kúpeľňa/WC, terasa
s posedením. Na mansarde možnosť 2 prísteliek.

Dom PARENZO 4 v časti Novo Naselje, 350 m od pláže Brulo. Centrum 800 m, obchod 300 m, reštaurácia
200 m, parkovanie pred domom. Prízemie – STD/2+1 (27 m2) 2-lôžkové štúdio s manželskou posteľou a 1
prístelkou pre dieťa (rozkladacie kreslo), kuchynským a jedálenským kútom, kávovar, klimatizácia, TV-SAT,
Wi-Fi, sprcha/WC, terasa s posedením. 1.poschodie – moderne rekonštruovaný AP/5 (60 m2) dve 2-lôžkové
izby s manželskými posteľami z každej dvere na spoločnú krytú terasu s výhľadom na more, denná miestnosť
s moderným kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kávovar, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC.

Dom PARENZO 5 v časti Novo Naselje, 350 m od pláže Brulo. Centrum 700 m, obchod a reštaurácia
300 m, parkovanie pridome. Prízemie – 2×AP/2 A a B (cca 35 m2) 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
denná miestnosť s moderným kuchynským as jedálenským kútom, umývačka riadu v type B, kávovar, rýchlo
varná kanvica, mikrovlnka, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, klimatizácia, krytá terasa s posedením. 1.poschodie
– AP/2 C (55 m2) 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s moderným kuchynským a jedá-
lenským kútom, kávovar, rýchlo varná kanvica, mikrovlnka, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, klimatizácia, krytá te-
rasa s čiastočným výhľadom na more.
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Istria POREČ

Hotel LAGUNA MATERADA ***
od 353 € /osoba
Poloha: v časti Špadiči, 100 m od pláže, 3 km severne od mesta Poreč kam premáva autobus
priamo od hotela alebo turistický vláčik - zastávka 800 m od hotela. Vybavenie: plne klima-
tizovaný hotel prispôsobený rodinám s deťmi, recepcia s trezorom a internetový kút za po-
platok, reštaurácia, na recepcii a v aperitív bare Wi-Fi zdarma, kaviareň, zmenáreň, TV
miestnosť, predajňa suvenírov a tlače, vonkajší bazén s ležadlami a barom, detský bazén oba
so sladkou vodou, osušky k bazénu na kauciu, detský mini klub 4-8r. a 9-12r. v termíne od
20.5.-14.9., teenegeri 13-17r. od 17.6.-24.8., detské ihrisko, masážny salón, kaderníctvo,
úschovňa bicyklov, kongresová sála, strážené platené parkovisko. Ubytovanie: klimatizované
2-lôžkové izby (cca 21-24 m2), sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, balkón do parku resp. na morskú
stranu, možnosť prístelky len pre dieťa a na vyžiadanie, možnosť prenajať si malú chladničku
za poplatok. Typ Suite (cca 30 m2) má 2-lôžkovú spálňu a dennú miestnosť. Stravovanie:
uvítací prípitok v termíne 26.4.-29.9., polpenzia raňajky a večere formou bufetu s predvádzaním
varenia, k večeri nápoje bez obmedzenia (miestne biele a červené víno, čapované pivo, džús,
minerálka v termíne 26.4.-29.9.), 1× v týždni tematická večera od 28.5.-7.9.. Detský bufet
počas doobedňajšieho animačného programu pre deti do 14r. „Lagunino happy meal“. Šport
a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti a dospelých od 20.5.-14.9., ranná gymnas-
tika, plážový volejbal, aquaerobik, tanečná terasa, mini disko. Za poplatok: tenis, stolný tenis,
minigolf, ihrisko pre loptové hry, vodné športy. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými
a trávnatými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.

EXTRA
ZĽAVA

28 €/os.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r./týž.

Hotel LAGUNA 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
MATERADA 12.8.-19.8.
Dospelý v 1/2+1 BP 456 461 489 627 647 689 715 696 647 559 499 353
Dospelý v 1/2+1 BMS 477 480 508 666 686 736 764 745 686 588 529 372
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/2+2 B Suita 507 509 538 696 715 774 804 784 725 627 559 392

Detské zľavy: dieťa do 7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku s 1
dospelým -30%, dieťa od 12-14r. na prístelke s 2 dospelými -70%; dieťa od 14-18r. na
lôžku s 1 dospelým -20% a na prístelke s 2 dospelými -30%. V Suite 1/2+2: 1. dieťa
staršie do 12r. na prístelke ZDARMA, 1. dieťa staršie 12-14r. na prístelke -70%, 1. dieťa
staršie 14-18r. na prístelke -30%, 2. dieťa mladšie do 14r. na prístelke -50%, a 2. dieťa
mladšie 14-18r. na prístelke -20%.
EXTRA ZĽAVA: 28 €/osoba/týždeň do 28.2.2018 
Poznámka: Suite izby na vyžiadanie. Prístelka v Suite – gauč 110×170 cm (max.
pre 2 deti alebo 1 dospelého).
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, klimatizáciu, pobytovú taxu,
delegáta, DPH. Príplatok: 1 osoba v 1/2 izbe + 50% ceny dospelej osoby, detská postieľka
35 €/týždeň, parkovanie 7 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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POREČ - Zelena laguna Istria
Apartmány ASTRA **  
od 70 € /osoba
Dieťa do 4 rokov polpenzia ZDARMA
Poloha: uprostred kľudného, borovicami obklopeného polostrova v miernom svahu, 100 m
od pláže, 6 km od mesta Poreč kam premáva turistický vláčik. Vybavenie: v blízkosti reštau-
rácie, zmenáreň, recepcia s Wi-Fi zdarma, supermarket, pizzeria, kaviareň, gril terasa, cukráreň,
piváreň, v blízkom kempe (300 m) k dispozícii vonkajší sladkovodný bazén, spoplatnené par-
kovisko. Ubytovanie: jednoducho zariadené AP/4 (cca 38 m2) – dve 2-lôžkové izby s dĺžkou
postelí 180 cm, prístelka 160×60 cm vhodná len pre dieťa, kuchynský kút, sprcha/WC, TV-
SAT, telefón, balkón alebo terasa so záhradným nábytkom. Počas pobytu si klienti apartmán
upratujú sami, ak je záujem o túto službu – je potrebné nahlásiť na recepcii a zaplatiť. Toaletný
papier majú hostia pri príchode ale potom sa nedopĺňa. Stravovanie: vlastné s možnosťou
dokúpenia polpenzie v hoteli Delfín, avšak všetky osoby z apartmánu musia mať objednanú
stravu vopred a to na celý pobyt. Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých, tanečná te-
rasa, plážový volejbal. Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum - 18 tenisových
kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko
pre loptové hry, jazda na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov, ne-
ďaleko najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, časť štrková s po-
zvoľným vstupom vhodná pre rodiny s deťmi, betónové pláty na slnenie, ležadlá a slnečníky
za poplatok.

EXTRA ZĽAVA: -10% do 31.3.2018 v termínoch 3.6.-29.6.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň a uteráky – výmena
uterákov 1× za týždeň, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok za
stravu: 7× polpenzia v hoteli Delfin 126 €/dospelý/týždeň, deti 4-12r. 63 €/týždeň, dieťa do
4r. ZDARMA. Príplatky: pes malý 56 €/týždeň, detská postieľka 35 €/týždeň, parkovanie 
7 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba +
nástupné miesta.

Hotel PLAVI ***
od 210 € /osoba
Poloha: v parku, 20 m od pláže, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva turistický vláčik,
300 m od ambulancie. Vybavenie: plne klimatizovaný hotel, v r. 2017 zrekonštruované spo-
ločné priestory,  recepcia s trezorom za poplatok, reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zmenáreň,
TV miestnosť, Wi-Fi v priestoroch recepcie a aperitív baru zdarma, predaj suvenírov a dennej
tlače, úschovňa bicyklov, v blízkosti detské ihrisko, vonkajší bazén so sladkou vodou a ležadlami,
veľká konferenčná sála, mini klub pre deti (4-12r.), strážené parkovisko za poplatok. Ubyto-
vanie: klimatizované 2-lôžkové izby (cca 16 m2) bez balkóna pre max. dve osoby, balkón a
prístelka na vyžiadanie, sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, možnosť prenajať si malú chladničku
za poplatok. Prístelka je možná len v izbách s balkónom. Stravovanie: uvítací prípitok od
28.5.-7.9., polpenzia, raňajky a večere formou bufetu, s možnosťou doobjednania obedov for-
mou bufetu bez nápojov, nápoje k večeri bez obmedzenia od 26.4.-22.9. (domáce biele a čer-
vené víno, čapované pivo, džús, minerálka), 1× v týždni tematická večera od 28.5.-7.9.. Šport
a zábava: animácie pre deti od 27.5-31.8. a dospelých, plážový volejbal, aquaerobik, tanečná
terasa so živou hudbou. Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum – 18 tenisových
kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko
pre loptové hry, jazda na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov, ne-
ďaleko najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými
plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.

Hotel 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
PLAVI 0
Dospelý v 1/2 363 355 381 461 503 519 499 490 412 372 284 210
Dospelý v 1/2 BMS 402 395 420 539 589 608 578 539 461 421 333 252
Dospelý v 1/2+1 BMS 421 415 433 549 608 627 588 559 480 431 343 260
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku 
s 1 dospelým -30%, dieťa 14-18r. na lôžku s 1 dospelým -20% a na prístelke s 2 dospe-
lými -20%. dieťa 12-14r. na prístelke s 2 dospelými -50%. Dieťa do 7r. na lôžku rodiča
s 2 dospelými v izbe 1/2 a 1/2 BMS ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: 35 €/osoba/týždeň do 31.3.2018 v termínoch 3.6.-10.8.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, klimatizáciu, pobytovú taxu,
delegáta, DPH. Príplatok: 1 osoba v 1/2 izbe + 50% ceny dospelej osoby, obedy 
78 €/osoba/týždeň (musia byť objednané všetkými osobami v izbe), detská postieľka 35 €/týž-
deň, parkovanie 7 €/týždeň (platby na mieste). Prístelka a detská postieľka len na vyžiadanie.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

35 €/os.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r./týž.

Apartmány 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-22.9. 22.9.-29.9.
ASTRA 15.8.-22.8.
AP/4 463 586 621 676 795 895 815 626 557 378 328 280
Prístelka 90 90 90 90 90 90 90 90 90 50 50 50

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %
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Hotel DELFIN **   od 176 € /osoba
V roku 2017 najobľúbenejší hotel
Poloha: v parku, 50 m od pláže, 6 km južne od mesta Poreč kam premáva turistický vláčik,
300 m od ambulancie. Vybavenie: členitá 6-podlažná budova má klimatizované spoločné
priestory, recepciu s trezorom a internetový kút za poplatok, Wi-Fi zdarma v lobby, výťahy, 
2 klimatizované reštaurácie, kaviareň, zmenáreň, TV-SAT priestor s 2 veľkoplošnými TV, predajňu
suvenírov a tlače, slnečnú terasu s vonkajším bazénom s morskou vodou, ležadlami podľa do-
stupnosti a barom, mini klub pre deti (4-12r.), strážené a spoplatnené parkovisko. Ubytovanie:
zrekonštruované 1-lôžkové (cca 11-13 m2), 2-lôžkové izby (cca 13-17 m2), sprcha/WC, balkón,
telefón. 2-lôžkové izby na morskú stranu s možnosťou prístelky (160×60 cm) pre dieťa do 18
rokov. Výhľad môže byť zakrytý stromami. Hotel disponuje aj niekoľkými rodinnými izbami
orientovanými do parku aj na morskú stranu. *RI (cca 32 m2) – dve 2-lôžkové izby prepojené
dverami na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu s možnosťou
doobjednania obedov formou bufetu len na celý pobyt – všetky osoby z jednej izby musia mať
plnú penziu. Šport a zábava: ranná gymnastika, animácie pre deti a dospelých od 3.6.-31.8.,
tanečná terasa, plážový volejbal. Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum - 18 te-
nisových kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf,
ihrisko pre loptové hry, jazda na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov,
neďaleko najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, časť štrková, betó-
nové pláty na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Poznámka: V blízkosti je športová hala
Intersport centrum.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Hotel DELFIN 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-4.8. 4.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
Dospelý v 1/2 275 343 363 392 373 353 324 255 176
Dospelý v 1/2+1 B 285 363 383 412 392 363 334 265 194
Dospelý v 1/2+1 BMS 295 373 392 421 412 373 343 275 202
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v RI 2+2 BP 285 363 383 412 392 363 334 265 194
2 deti do 14r. v RI BP 143 182 192 206 196 182 167 133 97
Dospelý v RI 2+2 BMS 314 392 412 441 431 382 343 274 202
2 deti do 14r. v RI BMS 157 196 206 221 216 191 172 137 101
Dospelý v 1/1 B 325 402 421 451 451 402 372 284 210

Detské zľavy: dieťa do 7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa 7-14r. na lôžku s 1 do-
spelým -30%, dieťa od 12-14r. na prístelke s 2 dospelými -50%, dieťa 14-18r. na lôžku
s 1 dospelým -20% a na prístelke s 2 dospelými -20%. V rodinnej izbe 2 deti od 0-14r.
s 2 dospelými na lôžku -50%.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: 1 osoba
v 1/2 izbe + 50% ceny dospelej osoby, obedy 59 €/osoba/týždeň (musia byť objednané všetkými
osobami v izbe), detská postieľka 35 €/týždeň, malý pes 56 €/týždeň, parkovanie 7 €/týždeň
(platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/os./deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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Hotel LAGUNA ISTRA ***
od 284 € /osoba
Poloha: od pláže 200 m, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva autobus z neďalekej zastávky alebo turistický vláčik,
200 m od ambulancie. Vybavenie: 5-podlažný, plne klimatizovaný, sesterský hotel k LAGUNA GRAN VISTA, recepcia s tre-
zorom a internetová kaviareň za poplatok, reštaurácia, Wi-Fi pri recepcii zdarma, aperitív bar, zmenáreň, TV priestor, predajňa
suvenírov a tlače, vonkajší bazén s ležadlami a detský bazén oba so sladkou vodou, detský mini klub (4-12r.), detské ihrisko,
masážny salón, kaderníctvo, úschovňa bicyklov, strážené platené parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
(cca 18-22 m2), kúpeľňa/WC, fén, TV-SAT, telefón, detektor dymu, balkón resp. bez, možnosť prístelky len pre dieťa a na
vyžiadanie, možnosť prenajať si malú chladničku za poplatok. Typ SUITE (cca 31 m2 ) má 2-lôžkovú spálňu a dennú miestnosť
s rozkladacím gaučom 110×180 cm (max. 2 deti alebo 1 dospelý). Stravovanie: uvítací prípitok od 29.5.-8.9., polpenzia
raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje bez obmedzenia od 28.5.-23.9. (miestne biele a červené víno, čapované
pivo, džús, minerálka), 1× v týždni tematická večera od 29.5.-8.9.. V čase obeda pri bare koláčik alebo sendvič alebo snack.
Šport a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti a dospelých 27.5.-31.8., plážový volejbal, aquaerobik, tanečná
terasa, mini disko, ranná gymnastika, show program v hoteli PLAVI. Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum
- 18 tenisových kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové
hry, jazda na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov, neďaleko najväčší zábavný klub
www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes
nie je povolený.

Hotel 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
LAGUNA ISTRA 0
Dospelý v 1/2+1 355 381 519 553 568 559 510 431 392 284
Dospelý v 1/2+1 BMS 385 410 559 592 608 598 549 461 421 323
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa 7-14r. na lôžku s 1 dospelým -30%, dieťa 14-18r.
na lôžku s 1 dospelým -20% a na prístelke s 2 dospelými -20%, dieťa 12-14r. na prístelke s 2 dospelými -50%.

EXTRA ZĽAVA: 35 €/osoba/týždeň na termíny do 10.8.2018 a 28 €/osoba/týždeň na termíny od 11.8.2018
platná do 31.3.2018

Poznámka: Suite izby na vyžiadanie! Prístelka v Suite – gauč 110×180 cm (max 2 deti alebo 1 dospelý).

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok:
detská postieľka 35 €/týždeň, parkovanie 7 €/týždeň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava:
95 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
LAGUNA GRAN VISTA
Dospelý v 1/2+1 BMS 385 410 559 592 608 598 549 461 421 323
Dospelý v 1/2+2 Suita B 435 466 617 643 657 657 598 509 451 363
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku s 1 dospelým -30%, dieťa od
14-18r. na lôžku s 1 dospelým -20% a na prístelke s 2 dospelými -20%, dieťa od 12-14r. na prístelke s 2 dospelými
-50%. V SUITE 1/2+2 B: 1. dieťa staršie do 12r. na prístelke ZDARMA, 1. dieťa staršie 12-14r. na prístelke –
50%, 1. dieťa staršie 14-18r. na prístelke -20%, 2. dieťa mladšie do 14r. na prístelke -50%, a 2. dieťa mladšie 14-
18r. na prístelke -20%.
EXTRA ZĽAVA: 35 €/osoba/týždeň na termíny do 10.8.2018 a 28 €/osoba /týždeň na termíny od 11.8.2018
platná do 31.3.2018
Poznámka: Suite izby na vyžiadanie! Prístelka v Suite – gauč 110×180 cm (max 2 deti alebo 1 dospelý).
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok:
detská postieľka 35 €/týždeň, parkovanie 7 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava:
95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

35 €/os.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r./týž.

EXTRA
ZĽAVA

35 €/os.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r./týž.

Hotel LAGUNA GRAN VISTA ***
od 323 €
Poloha: pláž (po schodoch) 100 m, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva autobus z neďalekej zastávky alebo turistický
vláčik. Vybavenie: 5-podlažný, plne klimatizovaný sesterský hotel k LAGUNA ISTRA, recepcia s trezorom a internetová ka-
viareň za poplatok, reštaurácia, Wi-Fi pri recepcii zdarma, aperitív bar, zmenáreň, TV priestor, predajňa suvenírov a tlače,
vonkajší bazén s ležadlami a detský bazén oba so sladkou vodou, detský mini klub (4-12r.), detské ihrisko, masážny salón,
kaderníctvo, úschovňa bicyklov, strážené platené parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby (cca 18-21 m2),
kúpeľňa/WC, fén, TV-SAT, telefón, detektor dymu, balkón morská strana, možnosť prístelky len pre dieťa a na vyžiadanie,
možnosť prenajať si malú chladničku za poplatok. Typ SUITE (cca 31 m2) má 2-lôžkovú spálňu a dennú miestnosť s rozkla-
dacím gaučom 110×180 cm (max. 2 deti alebo 1 dospelý). Stravovanie: uvítací prípitok od 28.5.-7.9., polpenzia raňajky
a večere formou bufetu, k večeri nápoje bez obmedzenia od 27.5.-22.9. (miestne biele a červené víno, čapované pivo, džús,
minerálka), 1× v týždni tematická večera od 28.5.-7.9.. V čase obeda pri bare koláčik alebo sendvič alebo snack. Šport
a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti a dospelých 27.5.-31.8., plážový volejbal, aquaerobik, tanečná terasa,
mini disko, ranná gymnastika, show program v hoteli PLAVI. Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum – 18 te-
nisových kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry,
jazda na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov, neďaleko najväčší zábavný klub
www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes
nie je povolený.
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Hotel ZORNA ***
od 336 € /osoba
Poloha: 5 km južne od mesta Poreč kam premáva turistický vláčik, 50 m od pláže, 200 m od
ambulancie. Vybavenie: plne klimatizovaný hotel, v r. 2017 zrekonštruované spoločné prie-
story, recepcia s trezorom za poplatok, reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zmenáreň, TV miest-
nosť, Wi-Fi v priestoroch recepcie a aperitív baru zdarma, úschovňa bicyklov, vonkajší bazén
so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi, veľká konferenčná sála, v blízkosti detské ihrisko,
strážené parkovisko za poplatok.  Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby (cca 16-20 m2)
bez balkóna (franc. okno), s manželskou posteľou resp. s oddelenými lôžkami, možnosť prí-
stelky, sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, možnosť prenajať si malú chladničku za poplatok. Väč-
šina orientovaná na morskú stranu MS. Služby v rámci all inclusive: Strava – plná penzia
raňajky, obedy a večere v hotelovej reštaurácii formou bufetu, snack pri bare od 16.30-17.30
hod. a večer od 22-23.00 hod., 1× v týždni gala večera 28.5.-7.9.. Nápoje počas hlavných
chodov – sudové biele a červené víno, čapované pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj. Nápoje
pri bare – čapované miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, espresso 8-23.00 hod..
Šport – po predchádzajúcej rezervácii na recepcii tenis, stolný tenis, minigolf, bicykel, ba-
sketbal, squash, petanque, vodné šliapadlo. V hoteli – biliard, spoločenské hry (šach, domino,
karty...), organizované turnaje – stolný tenis, plážový volejbal, hádzaná, futbal. Animácie –
od 16.5.-15.9. 4× v týždni denné a večerné pre deti aj dospelých, 6× v týždni športové ani-
mácie (turnaje). Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum – 18 tenisových kurtov,
škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, jazda na koni, vodné športy, neďaleko
najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými plo-
chami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Upozornenie: klient obdrží náramok k čer-
paniu služieb all inclusive a musí ho mať počas pobytu na ruke! Pes nie je povolený.

Detské zľavy: dieťa do 7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku 
s 1 dospelým -30%, dieťa od 14-18r. na prístelke s 2 dospelými -20%.

EXTRA ZĽAVA: 42 €/osoba/týždeň do 14.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× all inclusive, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH.
Príplatok: detská postieľka 35 €/týždeň, parkovanie 7 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel 16.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8. 25.8.-1.9. 8.9.-15.9.
ZORNA 1.9.-8.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2+1 431 465 529 666 706 784 735 598 336
Dospelý v 1/2+1 MS 441 475 539 676 715 794 745 608 344
Dieťa do 14r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

EXTRA
ZĽAVA

42 €/os.

DIEŤA
ZDARMA 

do 14 r./týž.



www.suntravel.sk20

POREČ - Zelena laguna Istria

Hotel LAGUNA ALBATROS ****
od 412 € /osoba
Poloha: na briežku, 150 m od pláže, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva spred hotela
autobus alebo turistický vláčik. Vybavenie: plne klimatizovaný komfortný hotel, recepcia,
zmenáreň, Wi-Fi zdarma, reštaurácia, snack reštaurácia a aperitív bar s terasou, telocvičňa,
priestory na animácie a zábavu, ambulancia, výťahy, detský mini klub (4-12r.), detské ihrisko,
obchod so suvenírmi a dennou tlačou, 3 vonkajšie bazény so sladkou vodou, ležadlami a slneč-
níkmi, osušky k bazénu na kauciu, úschovňa bicyklov, strážené platené parkovisko. Ubytova-
nie: klimatizované 1-lôžkové (cca 19 m2) a 2-lôžkové izby (cca 18-26 m2) s možnosťou prístelky,
kúpeľňa/WC, fén, balkón, TV-SAT, detektor dymu, telefón, mini bar a internet za poplatok.
Niektoré izby s výhľadom na more. Typ SUITE (cca 40 m2) má 2-lôžkovú spálňu a dennú miest-
nosť s rozkladacím gaučom pre 1-2 deti. Služby v rámci all inclusive: Strava – plná penzia
raňajky, obedy a večere v hotelovej reštaurácii formou bufetu, 1× v týždni tématická večera
od 28.5.-7.9., snack pri bazéne 11-23.30 hod.. Nápoje počas hlavných chodov – sudové
biele a červené víno, čapované pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj. Nápoje pri bare – ča-
pované miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, espresso 8-23.30 hod.. Platené nápoje
– importované nápoje, pivo a víno vo fľaši. Šport – po predchádzajúcej rezervácii na recepcii
tenis, stolný tenis, minigolf, bicykel, basketbal, squash, petanque, vodné šliapadlo. V hoteli
– biliard, spoločenské hry (šach, domino, karty...) fitnes centrum – neobmedzene, organizo-
vané turnaje – stolný tenis, plážový volejbal, mini futbal. Animácie – v týždni od 16.5.-15.9.
denné 6× a večerné 5× pre deti aj dospelých, 6× v týždni športové animácie (turnaje). Šport
a zábava: ranná gymnastika, aquaerobik, tanečná terasa. Za poplatok: vodné lyžovanie,
jazda na banáne, vodný skúter, motorový čln, potápanie, parasailing, jazda na koni, neďaleko
najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými mies-
tami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Upozornenie: klient obdrží náramok k čer-
paniu služieb all inclusive a musí ho mať počas pobytu na ruke! Pes nie je povolený.

LUXUS

EXTRA
ZĽAVA

49 €/os.

DIEŤA
ZDARMA 

do 14 r./týž.

Hotel LAGUNA 2.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
ALBATROS 5
Dospelý v 1/2+1 B 637 833 853 882 872 784 735 657 412
Dospelý v 1/2+1 BMS 657 862 882 911 902 804 755 676 428
Dieťa do 14r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa do 7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku s 1 dospelým -30%,
dieťa 14-18r. na prístelke s 2 dospelými -20%.
EXTRA ZĽAVA: 49 €/osoba/týždeň do 28.2.2018. Motivačná zľava 21 €/osoba/týždeň na termíny
do 27.7.2018. Tieto zľavy je možné kumulovať.
Poznámka: Suite izby na vyžiadanie! Prístelka v Suite – gauč 140×200 cm (max 2 deti alebo 1 dospelý).
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× all inclusive, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok: detská
postieľka 35 €/týždeň, parkovanie 7 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. 
Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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Hotel LAGUNA PARENTIUM ****
od 519 € /osoba
Poloha: na zelenom polostrove, 50 m od pláže, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva au-
tobus z neďalekej zastávky alebo turistický vláčik. Vybavenie: 6-podlažný, plne klimatizovaný
luxusný hotel, recepcia, 2 reštaurácie s terasami (istrijská a rybárska), výber najlepších pokrmov
v á la carte reštaurácii, Wi-Fi zdarma, internetový kút za poplatok, aperitív bar, salónik, zme-
náreň, TV priestor, otvorený priestor pre kancelársku prácu, predajňa suvenírov a tlače, 2×
vonkajší bazén, jeden s morskou, druhý vyhrievaný so sladkou vodou, oba s ležadlami a slneč-
níkmi podľa dostupnosti, osušky k bazénu na kauciu, bar pri bazéne, 6× vonkajšia vírivka na
terasách, Wellness & Beauty centrum, (fínska, turecká, ruská a aura sauna, relaxačná zóna,
vírivka, vnútorný bazén so sladkou vodou, fitnes, telocvičňa – zdarma. Masáže, pedikúra, ma-
nikúra, kaderníctvo za poplatok.), knižnica, úschovňa bicyklov, nabíjacia stanica pre elektro-
bicykle, veľká kongresová sála a dve menšie, strážené platené parkovisko. Ubytovanie:
klimatizované 2-lôžkové izby (cca 25 m2), kúpeľňa/WC, fén, TV-SAT, telefón, Wi-Fi, trezor, bal-
kón park resp. morská strana za príplatok, mini bar, možnosť prístelky (gauč v Suite) na vy-
žiadanie. Typ SUITE (cca 35 m2). Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu,
večeru resp. obed v reštaurácii á la carte je možné zameniť za už zaplatenú večeru, v tom prí-
pade obdrží klient bonus 10 € na objednané jedlo, toto je nutné deň vopred nahlásiť na recepcii,
1× v týždni gala večera od 28.5.-7.9. Šport a zábava: celodenné a večerné animácie pre do-
spelých 20.5.-14.9., plážový volejbal, tanečná terasa, hudobné večery, ranná gymnastika,
športové turnaje. Za poplatok: tenis, škola vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný
tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry, jazda na koni, vodné športy, požičovňa bicyklov a kanoe,
neďaleko najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá s upravenými plo-
chami na slnenie, trávnatá, štrková s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá zdarma podľa do-
stupnosti. Pes nie je povolený.

Istria POREČ - Zelena laguna

Hotel LAGUNA 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.
PARENTIUM 5
Dospelý v 1/2+1 B 652 666 823 865 872 872 843 706 657 519
Dospelý v 1/2+1 BP 703 715 911 953 960 951 921 774 696 568
Dieťa do 3r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa 3-18r. na prístelke s 2 dospelými -20%.

Poznámka: Suite izby na vyžiadanie! Prístelka v Suite – gauč 135×190 cm (max 2 deti alebo 1 dospelý).
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok: detská postieľka 70 €/týždeň,
parkovanie 7 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

LUXUS

EXTRA
ZĽAVA

42 €/os.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r./týž.
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Hotelové izby 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9. 22.9.-27.10.
BELVEDERE 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
v 1/2+1 B Superior 531 546 638 644 698 773 780 821 472 337 319
Dospelý v 1/2+1 BMS Premium 570 587 686 693 747 821 831 889 504 366 348
Dieťa od 2-12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B 792 817 966 977 1.061 1.169 1.181 1.256 701 491 464

Rezort BELVEDERE ****
HI od 319 € /osoba, AP 208 € /osoba
Poloha: na briežku 500-800 m od historického centra Vrsaru, 30-200 m od pláže. Vy-
bavenie: luxusný komplex terasovite vystavaných budov, väčšina s nezabudnuteľným
výhľadom na more, klimatizovaná centrálna recepcia a reštaurácia, zmenáreň, inter-
netový kút za poplatok, eskalátory k pláži, aperitív bar, obchody, pivnica Belvedere
s reštauráciou á la carte a s Wi-Fi zdarma, pizzeriou, kaviareň, piváreň, vnútorné bazény
s vyhrievanou morskou vodou v hoteli PINETA do 18.6. a od 7.9., vonkajší bazén s barom
a slnečnými teraskami, detský bazén so šmykľavkou oba so sladkou vodou, slnečníkmi
a ležadlami, detský mini klub (4-11r.), nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie:
komfortné apartmány – klimatizácia, mikrovlnná rúra, kávovar, chladnička, TV-SAT,
telefón, Wi-Fi, fén, detektor dymu, trezor, balkón alebo loggia na morskú stranu. AP/3
B na vyžiadanie sú v 1. rade pri mori, výhľad môžu cloniť stromy. STD/2+1 (40 m2)
– priestranné štúdio s 2 –lôžkovou izbou, oddelenou sklenenou zástenou od dennej
miestnosti s rozkladacím gaučom, kuchynský kút, sprcha/WC, balkón. AP/3 (30-38 m2)
– 1/2 -lôžková izba, rozkladacie kreslo v dennej miestnosti, kuchynský kút, sprcha/WC,
balkón. AP/4 (45-51 m2) – 2 -lôžková izba, rozkladací gauč v dennej miestnosti pre 
2 osoby, kuchynský kút, sprcha/WC, balkón. AP/5 (45-55 m2) – dve 2 -lôžkové izby,
rozkladací gauč v dennej miestnosti pre 1 osobu, kuchynský kút, sprcha/WC, balkón.
Hotelové izby: klimatizované 2-lôžkové komfortné izby SUPERIOR (21-29 m2) s mož-
nosťou prístelky, trezor, mini chladnička, kúpeľňa/WC, TV-SAT, telefón, Wi-Fi, fén, de-
tektor dymu, balkón na morskú stranu. Prístelka = rozkladacie kreslo alebo gauč. Izby
PREMIUM (30 m2) na vyžiadanie sú v 1. rade pri mori, výhľad môžu cloniť stromy.
Stravovanie: vlastné resp. polpenzia v reštaurácii – raňajky a večere formou bufetu.
Šport a zábava: moderné bazénové centrum, detský bazén so šmykľavkou, celodenné
animácie pre deti a dospelých, tanečná terasa Belvedere. Za poplatok: hydromasáže,
sauna, fitnes v hoteli PINETA, vodné športy, požičovňa bicyklov, člnov, šliapadiel, kanoe,
športový areál Porto Sole 500 m – 10 tenisových kurtov z toho 2 asfaltové, stolný tenis,
minigolf, ihrisko na loptové hry, basketbal, boccia, plážový volejbal, škola potápania.
Pláž: kamenistá, upravená, pre deti jemný štrk s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá
a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.

LUXUS

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Apartmán - STD Izba

Detské zľavy: dieťa od 2-12r. na lôžku s 1 dospelým v izbe Superior -40%, 2 deti od 2-12r. s 1 dospelým -50%.
Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -50%. Dieťa do 2r. bez služieb a detská postieľka ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -15% do 15.2.2018 a -10% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. 
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Apartmány12.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9.
BELVEDERE 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/3 627 804 827 970 984 1.095 1.254 1.271 1.372 651
AP/3 679 872 899 1.058 1.072 1.187 1.372 1.390 1.499 706
AP/3 B 759 960 991 1.176 1.191 1.316 1.509 1.530 1.656 790
AP/4 833 1.068 1.100 1.294 1.312 1.456 1.666 1.688 1.823 865
AP/5 1.060 1.362 1.404 1.656 1.680 1.868 2.136 2.164 2.332 1.102

EXTRA ZĽAVA: -10% do 15.2.2018 na termíny do 5.7. a od 26.8.2018
Dieťa do 2r. bez služieb a detská postieľka ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň a uteráky (výmena každé 4 dni), záverečné
upratovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: možnosť doobjednať stravu na mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/
deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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Hotel PINETA ***
od 464 € /osoba
Poloha: na vŕšku, 500 m od historického centra Vrsaru, 100 m od pláže. Vy-
bavenie: klimatizovaná reštaurácia s terasou, á la carte reštaurácia Riva, ape-
ritív bar s terasou, internetový kút za poplatok, kaviareň s klavírom, cukráreň
s terasou, Wellness&Spa, vnútorné bazény s vyhrievanou morskou vodou, von-
kajšie bazény so sladkou vodou a s barom, detský mini klub (4-11r.), trezor na
recepcii za poplatok, Wi-Fi zdarma, výťah, parkovisko. Ubytovanie: klimati-
zované 2-lôžkové izby, majú francúzsku posteľ alebo dve oddelené lôžka, kú-
peľňu/WC, fén, mini bar, TV-SAT, telefón, väčšina izieb s balkónom. Izby
SUPERIOR (cca 23 m2) s balkónom a výhľadom do parku pre max. 2 ososby,
izby na morskú stranu PREMIUM (cca 21-24 m2) sú s možnosťou prístelky. Vý-
hľad môže byť zakrytý stromami. 1-lôžkové izby (cca 16 m2)sú orientované do
parku a bez balkóna. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu,
raňajky v hoteli Pineta a večere v hoteli Pineta alebo v reštaurácii Belvedere.
Šport a zábava: moderné bazénové centrum, detský bazén so šmykľavkou,
celodenné animácie pre deti aj dospelých, aquaerobik, vodné pólo, úschovňa
bicyklov, tanečná terasa. Za poplatok: hydromasáže, masáže, sauna, fitnes,
požičovňa bicyklov, člnov, vodných bicyklov, športový areál Porto Sole 500 m
– 10 tenisových kurtov z toho 2 asfaltové, stolný tenis, minigolf, vodné športy,
škola potápania, ihrisko na loptové hry, bocca, plážový volejbal. Pláž: kame-
nistá upravená, pre deti jemný štrk s pozvoľným vstupom do mora. Pes nie
je povolený.
Hotel 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
PINETA 1.9.-8.9.
Dospelý v 1/2 BP 464 475 541 548 600 667 589 482
Dospelý v 1/2+1 BMS 502 515 589 596 650 725 638 521
Dieťa od 2-7r./príst. BMS ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 P 715 736 860 871 958 1.082 937 747

Detské zľavy: dieťa od 2-7r. na lôžku s 1 dospelým v 1/2 BMS -40%, 2 deti od 2-7r.
s 1 dospelým v 1/2+1 BMS -50%. Osoba od 7r. na prístelke s 2 dospelými -50%. Dieťa
do 2r. a detská postieľka ZDARMA.

EXTRA ZĽAVA: -15% do 15.2.2018 a -10% do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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Naturist rezort KOVERSADA ****/**
HI od 293 € /osoba, AP od 120 € /osoba
Stredisko pre naturistov
Poloha: pri vstupe do Limského zálivu oproti rovnomenného ostrova Koversada, medzi píniami
a olivovníkmi, 2 km južne od Vrsaru kam v sezóne premáva turistický vláčik, 100-150 m od
pláže. Vybavenie: obľúbené nudistické stredisko, má centrálnu recepciu, klimatizovanú reš-
tauráciu Amfora, à la carte reštauráciu Batana, gril Mendula, pizzeriu Balun, aperitív bar, plá-
žový bar, 2× market, kaviarne, ambulanciu, kaderníctvo, masážny salón, zmenáreň, predajňu
suvenírov, ovocia a zeleniny, dennej tlače, detský mini klub (4-11r.), zdarma Wi-Fi len v apart-
mánoch,  bezplatné parkovisko v areály. Ubytovanie: komfortné apartmány – klimatizácia,
mikrovlnná rúra, kávovar, fén, detektor dymu, TV-SAT, Wi-Fi, telefón, trezor, kuchynský kút,
sprcha/WC, zariadený balkón alebo terasa. AP/3 (cca 27 m2) – 2-lôžková izba, denná miestnosť
s rozkladacím kreslom pre 1 osobu. AP/4 (32-35 m2) – 2-lôžková izba, rozkladací gauč v dennej
miestnosti pre 2 osoby. AP/4 B (cca 35 m2) – samostatne stojaca vilka. AP/6 (cca 47 m2) –
dve 2-lôžkové izby, rozkladací gauč v dennej miestnosti pre 2 osoby. Hotelové izby: kategórie
2*, 2-lôžkové izby (cca 19 m2) s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa/WC, fén, chladnička, zariadený
balkón alebo terasa. Stravovanie: v apartmánoch vlastná strava resp. možnosť doobjednať
stravu. Izby s polpenziou, raňajky a večere formou bufetu v klimatizovanej reštaurácii Amfora.
Šport a zábava: denné a večerné animácie pre deti a dospelých (jún-september), basketba-
lové, futbalové ihrisko, 2× plážový volejbal, detské ihrisko, tanečná terasa a živá hudba vo vi-
nárni Grófka Contesa. Za poplatok: 4 tenisové kurty, stolný tenis, požičovňa bicyklov, surfov
a vodných bicyklov, minigolf, záhradný šach, nafukovacie vodné atrakcie, vodné športy, tram-
políny. Pláž: celkovo v dĺžke 5 km, štrková na priľahlom ostrove Koversada s pozvoľným vstu-
pom do mora, prírodná kamenistá, upravená, piesočnatá lagúna so zábavným ihriskom pre deti.

Hotelové izby 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9.
KOVERSADA 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2+1 B 400 425 430 440 475 480 485 293
Dieťa 2-7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B 604 638 645 667 725 730 735 431

Detské zľavy: dieťa od 2-7r. na lôžku s 1 dospelým -40%, 2 deti od 2-7r. s 1 dospelým -50%. Osoba
od 7r. na prístelke s 2 dospelými -50%. Dieťa do 2r. a detská postieľka ZDARMA.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok: pes malý 10 €/deň
(platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Apartmány 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9.
KOVERSADA 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/3 750 902 918 1.035 1.127 1.134 1.176 557
AP/4 791 951 969 1.095 1.196 1.201 1.235 589
AP/4 B 892 1.068 1.088 1.225 1.343 1.350 1.392 665
AP/6 973 1.166 1.187 1.334 1.460 1.469 1.519 721

EXTRA ZĽAVA: -10 % do 15.2.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň a uteráky (výmena
každé 4 dni), záverečné upratovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: možnosť doobjednať stravu na
mieste v reštaurácii Amfora, pes malý 70 €/týždeň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/os./deň. Doprava:
95 €/osoba + nástupné miesta.

Apartmány

Apartmány

Apartmány

Izby

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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Rezort PETALON ****
od 260 € /osoba
Poloha: luxusný komplex v zalesnenej časti polostrova, 1 km od Vrsaru kam v sezóne premáva
turistický vláčik, apartmány 150-250 m a hotelové izby 10-50 m od pláže. Vybavenie: cen-
trálna klimatizovaná recepcia a reštaurácia, Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma, market,
ambulancia, pizzeria, piváreň, kaviareň, kaderníctvo, internetový kút za poplatok, vonkajší
bazén s barom, detský bazén s atrakciami oba so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi za
poplatok, detské ihrisko, masáže, bufet na pláži, nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytova-
nie: klimatizované 2-lôžkové izby STANDARD (20 m2) bez možnosti prístelky, SUPERIOR (23
m2) s možnosťou 1 prístelky, trezor, mini chladnička, sprcha/WC, fén, detektor dymu, TV-SAT,
telefón, zariadená terasa alebo balkón. Prístelka = rozkladacie kreslo. Rodinná izba (40 m2)
RI – klimatizované dve 2-lôžkové izby STANDARD so samostatným vchodom a spojovacími
dvermi (2 dospelý + 2 deti do 10r.), trezor, malá chladnička, 2 × sprcha/WC, fén, TV-SAT, te-
lefón. Stravovanie: polpenzia v reštaurácii - raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava:
moderné bazénové centrum, celodenné animácie pre deti a dospelých, tanečná terasa pri ba-
zéne. Za poplatok: fitnes, v blízkosti športový areál Porto Sole 50 m – 10 tenisových kurtov
z toho 2 asfaltové, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, basketbal, boccia, plážový vo-
lejbal, vodné športy, škola potápania, požičovňa bicyklov, člnov, šliapadiel. Pláž: prírodná ka-
menistá s upravenými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok.

Pláž Porto Sole

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Hotelové izby 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9. 22.9.-30.9.
PETALON 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2 B Standard 522 580 585 629 695 701 734 447 334 260
Dospelý v 1/2+1 B Superior 552 618 624 671 753 760 802 469 353 227
Dieťa 2-12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v RI 2+2 B 552 618 624 671 753 760 802 469 353 227
2 deti 2-12r. v RI 331 371 374 402 452 456 481 282 212 166
Dospelý v 1/1 B 749 840 847 909 1.034 1.043 1.101 617 447 353

Detské zľavy: dieťa od 2-12r. na lôžku s 1 dospelým v izbe Standard -40%, 2 deti od 2-12r. s 1 do-
spelým v izbe Superior -50%, 2 deti od 2-12r. v Rodinnej izbe s 2 dospelými -40%, 1 dieťa 2-10r. v Ro-
dinnej izbe s 3 dospelými -40%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -50%. Dieťa do 2r. bez služieb
detská postieľka ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -20 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok: malý
pes 10 €/deň iba v izbe Standard (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba
+ nástupné miesta.
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VRSAR – Funtana Istria

Apartmány 5.5.-16.6. 16.6.-14.7. 14.7.-25.8.
VRSAR 8.9.-29.9. 25.8.-8.9.
STD/2 430 480 530
AP/2 480 530 580
AP/3 530 580 670
AP/4 620 720 810
AP/4 SOLE 670 770 860
AP/6 770 910 1.050
Prístelka 99 99 99

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie,
delegáta, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/dieťa 12-
18r., prihlasovací poplatok 2 €/osoba (na mieste). Príplatok: pes 49 €/týždeň na vyžiadanie (na
mieste). Kaucia: 100 €/ap. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné
miesta.

Apartmány VRSAR
od 128 € /osoba
Dom TRSINE – 350 m od mora, 500 m od centra a reštaurácií, parkovisko pred domom. 1. po-
schodie: AP/4 – dve 2-lôžkové izby, kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, balkón, kli-
matizácia.

Dom KALCIC – 300 m od mora, 500 m od centra a reštaurácií, parkovisko pred domom. Prí-
zemie: AP/4 – dve 2-lôžkové izby, 1-lôžková izba, denná miestnosť, TV-SAT, kuchyňa s jedálenským
kútom, sprcha/WC, terasa.

Dom PISAK – 100 m od mora, 300 m od centra a reštaurácií, parkovisko pred domom.
Prízemie: STD/2 apartmán typ štúdio – 2-lôžková izba s kuchynským kútom, TV-SAT, sprcha/WC,
menšia terasa. 1. poschodie: AP/4-6 – 2-lôžková, 3-lôžková izba, denná miestnosť s kuchynským
kútom, TV-SAT, sprcha/WC, väčší balkón.

Dom KOŠENINA – 10 min. pešou chôdzou od mora, 400 m od centra a reštaurácií, parkovisko
pred domom. Prízemie: AP/2 typ štúdio – 2-lôžková izba s kuchynským kútom, TV-SAT, sprcha/WC,
menšia terasa.

Dom SAMBRIŠ – 10 min. pešou chôdzou od mora, 400 m od centra a reštaurácií, parkovisko
pred domom. Prízemie: 2× AP/2-3 – 2-lôžková izba s možnosťou prístelky, denná miestnosť s ku-
chynským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, balkón.

Dom SOLE – 100 m od mora, 50 m od reštaurácií, 300 m od obchodov, parkovanie vo dvore. 
1. poschodie: AP/4 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou a balkónom s výhľadom na more,
denná miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre dve osoby, TV-SAT, sprcha/WC, in-
ternetová prípojka – analog.

FUNTANA 1 od 105 € /osoba
v tichšej zóne, 7 km od Poreču, 350 m od pláže, centrum 250 m, obchod 150 m, reštaurácie 200 m,
parkovisko vo dvore. 1. poschodie - AP/2+2 (56 m2) 2-lôžková izba s manželskou posteľou, galéria
s dvoma oddelenými lôžkami a mini balkónom, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom, kávovar, mikrovlnka, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, klimatizácia, nadkrytá terasa.

FUNTANA 1 1.1.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.
16.9.-27.10. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.

AP/4 420 498 616 665 781 773

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: klimatizácia 35 €/týždeň, detská postieľka zdarma.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

FUNTANA 2 od 152 € /osoba
v tichšej zóne, 7 km od Poreču, 400 m od pláže, centrum 250 m, obchod 50 m, reštaurácie 100 m,
parkovisko vo dvore, záhradný grill s posedením. BGW/4+1 (56 m2) dve 2-lôžkové izby s manžel-
skými posteľami, denná miestnosť s gaučom pre 1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom, kávovar,
mikrovlnka, TV-SAT, trezor, Wi-Fi, sprcha/WC, ventilátor, terasa.

FUNTANA 2
16.6.-24.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9.

AP/4+1 780 810 889 1.117 1.156 1.143 830 712

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok: prístelka 49 €/týždeň. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

FUNTANA 3 od 150 € /osoba
v tichšej zóne, 6 km od Poreču, 300 m od pláže, centrum 30 m, obchod 100 m, reštaurácie 20 m, zá-
hradný gril, parkovanie pred domom. 1.poschodie: AP/2+1 (38 m2) 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s gaučom pre 1 dieťa s kuchynským a jedálenským kútom, kávovar,
sprcha/WC, Wi-Fi, veľký balkón s výhľadom na záhradu a mestečko. AP/2 (27 m2) 2-lôžkové štúdio
s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT,
Wi-Fi, balkón s výhľadom do záhrady.

FUNTANA 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.7. 30.7.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9.
15.9.-29.9. 1.9.-15.9.

AP/2 400 420 460 479 567 596 567 440
AP/2+1 400 439 479 499 587 616 587 459

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky, záverečné
upratovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: prístelka pre dieťa 49 €/týždeň. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.



www.suntravel.sk 27

Istria VRSAR – Funtana

Hotel FUNTANA ***
od 483 € /osoba
Poloha: 3 km severne od Vrsaru a 6 km južne od Poreča, v rybárskej osade Funtana, 20-100
m od pláže. Vybavenie: klimatizovaná centrálna budova s recepciou a Wi-Fi zdarma, reštau-
ráciou, reštaurácia á la carte Tramontana, aperitív bar s kaviarňou Fresh – Corner, vonkajší
bazén s Wi-Fi, s ležadlami a slnečníkmi, detský bazén so šmykľavkou, oba s morskou vodou,
detské ihrisko a mini klub (4-11r.), prekryté bezplatné parkovisko. Ubytovanie: v štyroch 2-
poschodových pavilónoch. Klimatizované 1-lôžkové (13-15 m2) BASIC, 2-lôžkové izby SUPERIOR
(cca 20 m2) s možnosťou prístelky, STANDARD (cca 20 m2) bez prístelky, sprcha/WC, fén, TV-
SAT, trezor, balkón na morskú stranu. Výhľad môže byť zakrytý stromami. 1-lôžková izba na
vyžiadanie. Rodinná izba (cca 40 m2) RI - klimatizované dve 2-lôžkové izby so samostatným
vchodom a spojovacími dverami (2 dospelý + 2 deti do 12r.), trezor, 2× sprcha/WC, fén, TV-
SAT, telefón, balkóny na morskú stranu. Služby v rámci all inclusive: Strava - plná penzia,
raňajky, obedy a večere formou bufetu v centrálnej reštaurácii, v reštaurácii Tramontana od
12-16:00 hod. cestoviny, rizoto, zeleninové šaláty, ryby a mäso z grilu. Snack, sendviče, pizza,
koláčiky a zmrzlina 17:00-18:00 hod vo Fresh – Corner. Nápoje - káva, čaj počas hlavných
chodov v reštaurácii Tramontana ako aj cez deň 10-24 hod. vo Fresh – Corner voda, džúsy, ča-
pované pivo, sudové biele a červené víno. Večer 21-24 hod. vo Fresh – Corner bare alkoholické
nápoje ako miestne destiláty, Vodka, Whiskey, Gin a podobné nápoje. Šport a zábava – ranná
gymnastika, aquaerobik, organizované turnaje – stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, cy-
klistické túry, škola tanca, pestrý večerný program, živá hudba. Animácie – denné a večerné
pre deti aj dospelých, športové animácie. Za poplatok: 2 tenisové kurty, požičovňa člnov,
vodných bicyklov, vodné športy. Pláž: prírodná kamenistá, pre deti upravená štrková s po-
zvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky podľa dostupnosti. Pes nie je povolený.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Hotel 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9. 8.9.-15.9.
FUNTANA 1.9.-8.9.
Dospelý v 1/2 B Standard 483 501 609 615 672 763 554
Dospelý v 1/2+1 B Superior 522 541 657 662 712 811 588
Dieťa 2-12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v RI 2+2 483 501 609 615 672 763 554
2 deti 2-12r. v RI 338 351 426 431 470 534 388
Dospelý v 1/1 B 715 741 898 908 988 1.121 823

Detské zľavy: dieťa od 2-12r. na lôžku s 1 dospelým v izbe Standard -30%, 2 deti od 
2-12r. s 1 dospelým v izbe Superior -60%, 1 až 2 deti od 2-12r. v Rodinnej izbe s 2 dospelými 
-30%, 1 dieťa 2-10r. v Rodinnej izbe s 3 dospelými -30%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 do-
spelými -60%. Dieťa do 2r. a detská postieľka ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -15 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× služby all inclusive, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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ROVINJ Istria
Hotel EDEN ****
od 755 € /osoba
Poloha: v prírodnej rezervácii Zlatý mys, cca 20 min. chôdze od centra Rovinja, 50 m od
pláže. Hotel je nositeľ ceny „Najkrajší 4* hotel na chorvátskom Jadrane“ a mnohých ocenení
od svetových touroperátorov. Vybavenie: recepcia, zmenáreň, internetový kút, Wi-Fi
v celom objekte, reštaurácia, àla carte reštaurácia Burin, grill Oleander a Lovor, kaviareň,
aperitív bar, nočný bar, výťahy, detské ihrisko, detský mini klub (4-11r.), vonkajšie bazénové
centrum s barom, vodopád, vírivka, 25 m plavecká časť, relax zóna a detský bazén. Vnútorný
bazén (v prevádzke mimo sezóny) všetky s morskou vodou, fitnes centrum, stánok so suve-
nírmi, 3 konferenčné miestnosti, kongresová sála, bezplatné nestrážené parkovisko. Uby-
tovanie: klimatizované/vykurované, luxusne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky. SUPERIOR (cca 16-24 m2) sú orientované na bazén alebo morskú stranu, STANDARD
(cca 16-25 m2) do parku alebo na parkovisko. Všetky izby majú kúpeľňu/WC, fén, TV-SAT,
Wi-Fi, telefón, detektor dymu, mini bar, trezor, balkón. Room service 7:00-23:00. Izby typu
SUITE na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky aj večere formou bufetu. Šport a zá-
bava: animácie a hry pre deti a dospelých, tanečná terasa, stolný tenis, boccia, fitnes, vírivka.
Za poplatok: hotelové wellness & spa (masáže, kozmetika, sauna...), 8 tenisových kurtov,
4 kryté s tartanom, škola tenisu, plávania, požičovňa bicyklov, americké kolky. Pláž: Mulini
Beach – štrková s pozvoľným vstupom do mora, časť prírodná kamenistá  s upravenými plo-
chami na slnenie, moderný plážový bar, sprchy/WC, prezliekarne, pult na plážové osušky,
ležadlá a slnečníky. Pes nie je povolený.

Hotel 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
EDEN 1.9.-8.9.
Dospelý v 1/2+1 B Stand. 755 879 898 1.027 1.101 1.014 774
Dospelý v 1/2+1 B Sup. 814 947 969 1.115 1.198 1.101 836
Dieťa od 2-7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B Standard 1.114 1.304 1.334 1.537 1.662 1.517 1.144

Detské zľavy: dieťa od 2-7r. na lôžku s 1 dospelým -40%, 2 deti od 2-7r. s 1 dospelým -50%, 
2 deti od 2-7r. v Suite s 2 dospelými -40%, 1 dieťa 2-7r. v Suite s 3 dospelými -40%. Osoba od 7r.
na prístelke s 2 dospelými -70%. Dieťa do 2r. a postieľka ZDARMA. Pozn. Suite izby na vyžiadanie!
EXTRA ZĽAVA: -15 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, Wi-Fi, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

LUXUS

Plážový bar Monte Mulini
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Istria ROVINJ

Family Hotel AMARIN ****
od 545 € /osoba
Poloha: na zelenom polostrove s výhľadom na staré mesto, niekoľko minút plavby lodným
taxi od centra Rovinja, 50-100 m od pláže. Vybavenie: novopostavený moderný hotel,
vhodný najmä pre rodiny s deťmi, priestory uspôsobené aj pre klientov na vozíku, recepcia,
Wi-Fi, zmenáreň, reštaurácie Marvelus, Istrian Beach House, Marsea, uvítací Welcome bar,
Pool & Chill bar, výťahy, baby klub (0-4r.), detský mini klub (4-12r.), teen klub (12-18r.), tri
sladkovodné vonkajšie bazény s ležadlami – pre dospelých, deti a bábätká, tri vnútorné slad-
kovodné bazény, tri vírivky, Wellness & Spa., multifunkčné ihrisko, miestnosť s videohrami,
stolným futbalom, kaderníctvo, služba stráženia detí, bezplatné parkovisko. Ubytovanie: kli-
matizované/vykurované, kvalitne zariadené 2-lôžkové izby (cca 28-30 m2) typu CLASSIC strana
park, typ STANDARD s možnosťou prístelky orientované na more, 2-lôžkové izby (cca 28 m2)
typu PREMIUM s možnosťou 2 prísteliek orientované na more. Rodinná izba (cca 56-59 m2) –
pozostáva z dvoch prepojených izieb typu Premium a Standard a je na vyžiadanie. Všetky izby,
majú kúpeľňu/WC, fén, detektor dymu, SOS alarm, TV-SAT, telefón, mini bar, balkón, papuče
a župany, Wi-Fi. Izby typu GRAND, AMARIN FAMILY a AMARIN SUITE sú na vyžiadanie. Stra-
vovanie: plná penzia, raňajky, obedy aj večere formou bufetu a nealko nápoje v cene. K dis-
pozícii je aj detský bufet a eko kútik. Šport a zábava: animácie a hry pre deti a dospelých,
zumba, aerobic, plážový volejbal, posilňovňa, stolný tenis, fitnes pre deti. Za poplatok: ho-
telové beauty & spa (masáže, kozmetika, sauna), požičovňa bicyklov, kajakov, šliapadiel, škola
surfovania, vodné športy. Pláž: prírodná kamenistá s upravenými plochami na slnenie, aj
štrková s pozvoľným vstupom do mora.

Family hotel 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
AMARIN 1.9.-8.9.
Dospelý v 1/2+1 Standard 1.078 1.169 1.185 1.307 1.439 1.285 1.094
Dospelý v 1/2+2 Premium 1.243 1.343 1.363 1.514 1.671 1.488 1.264
Dospelý v RI 1/4+3 2.048 2.222 2.258 2.520 2.801 2.473 2.084
Dieťa 2-14r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: Dieťa do 2r. a postieľka ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -15 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× plnú penziu, klimatizáciu, Wi-Fi, pobytovú taxu, delegáta,
DPH. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

LUXUS

2 DETI
ZDARMA 

do 14 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %
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ROVINJ Istria

Rezort AMARIN ****
HI od 333 € /osoba, AP od 144 € /osoba
Poloha: 4 km severne od mesta Rovinj kam premáva autobus resp. lodné taxy, 100-300 m
od pláže. Vybavenie: recepcia s trezorom za poplatok, Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma,
zmenáreň, nové bazény s morskou vodou, nová reštaurácia s terasou a výhľadom na more,
národná reštaurácia Bura, pizzeria Kandela, snack bar, cukráreň, internetový kút za poplatok,
market, kaderníctvo, ambulancia, prekryté bezplatné nestrážené parkovisko, mini klub (4-
11r.), teen klub (12-18r.). Ubytovanie: Hotelové izby: veľmi komfortné klimatizované izby
SUPERIOR (cca 25 m2) pre max. 3 osoby, sú 2-lôžkové s možnosťou 1 prístelky (rozkladacie
kreslo) a STANDARD (cca 21 m2) pre max. 2 osoby. Každá má vybavený kuchynský kút a terasu.
Štúdiá: STD/2 (cca 25 m2) – denná miestnosť s veľkým 2-lôžkom, kuchynský a jedálenský
kút. STD/2+1 (cca 25 m2) s možnosťou rozťahovacieho kresla pre 1 osobu. Apartmány: AP/4
(N41/cca 30-36 m2) – 2 -lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby,
kuchynská a jedálenská časť. V r. 2013 renovované AP/4 (N31+/cca 40-45 m2 s terasou cca
54-57 m2) – má navyše umývačku riadu a el. rúru na pečenie. AP/6 (N52+/cca 66 m2 s loggiou
cca 95 m2) – na podlaží dve 2-lôžkové izby a kúpeľňa, na prízemí denná miestnosť s rozklada-
cím gaučom pre 1 dospelého alebo 2 deti, kuchynský kút s umývačkou riadu a el. rúru na pe-
čenie, loggia so záhradkou a WC. Všetky izby, štúdiá a apartmány majú mikrovlnnú rúru,
kávovar, varnú platňu, chladničku, sprchu/WC, fén, TV-SAT, telefón, trezor, terasu so záhradným
nábytkom. Stravovanie: izby polpenzia, raňajky a večere formou bufetu, STD a apartmány
vlastné resp. možnosť dokúpenia polpenzie. Šport a zábava: celodenné a večerné animácie
pre deti a dospelých, mini disko denne, 3× do týždňa disko pre mládež, tanečná terasa, detské
ihrisko, plážový volejbal, fitnes, basketbal, boccia. Za poplatok: tenisové kurty, masáže, mi-
nigolf, stolný tenis, požičovňa člnov, surfov, bicyklov, vodné športy. Pláž: 2 km dlhá prírodná
kamenistá s upravenými plochami na slnenie, časť štrková. Ležadlá za poplatok.

Hotelové izby 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
AMARIN 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v STD/2 Stand. 512 539 628 632 665 715 720 753 446 333
Dospelý v STD/3 Sup. 512 539 628 632 665 715 720 753 446 333
Dieťa 2-12.r/prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B 734 762 927 933 978 1.053 1.063 1.121 629 447

Detské zľavy: dieťa od 2-12r. na lôžku s 1 dospelým v izbe Standard -40%, 2 deti od 2-12r. s 1 do-
spelým v izbe Superior -40%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými v izbe Superior -40%. Dieťa do
2r. bez služieb ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -20 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: malý
pes 70 €/týždeň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné
miesta.

Apartmány 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9.
AMARIN 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/2 686 710 853 865 952 1.019 1.030 1.098 575 361
STD/3 813 840 1.000 1.015 1.121 1.205 1.218 1.294 664 431
AP/4 N41 1.000 1.033 1.235 1.252 1.369 1.470 1.487 1.588 823 528
AP/3 N31+ 1.196 1.235 1.470 1.492 1.646 1.764 1.784 1.901 983 624
AP/5 N52+ 1.499 1.550 1.850 1.879 2.064 2.215 2.237 2.372 1.231 783

EXTRA ZĽAVA: -20 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň a uteráky (výmena každé 4 dni), kli-
matizáciu, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: možnosť dokúpiť si stravu priamo
na mieste, malý pes 70 €/deň (neplatí pre apt. typu N31+ a N52+) – platby na mieste. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.
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Rezort VILLAS RUBIN ***
HI od 176 € /osoba, AP od 88 € /osoba

Poloha: obľúbené letovisko 3 km južne od mesta Rovinj, 50-250 m od tzv. Polari pláže. Vy-
bavenie: recepcia s trezorom za poplatok, Wi-Fi v priestoroch recepcie, zmenáreň, 2 reštau-
rácie, pizzeria Kantun, národná reštaurácia Bonaca, aperitív bar, piváreň, supermarket,
cukráreň, kaderníctvo, 3 navzájom prepojené bazény so sladkou vodou, tobogany za poplatok,
ležadlá pri bazéne aj na pláži za poplatok, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie:
Hotelové izby – klimatizované 2-lôžkové izby (cca 20 m2) typ STANDARD s možnosťou 
1 prístelky – rozkladacie kreslo, sprcha/WC, telefón, TV-SAT, malá chladnička, terasa alebo
balkón. Apartmány – všetky majú klimatizáciu, kuchynský a jedálenský kút, trezor, kú-
peľňu/WC, fén, telefón, TV-SAT, terasu a možnosť prístelky. STD/3 (cca. 30 m2) – štúdio -
denná miestnosť s 2-lôžkom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu. AP/4 (N41 cca. 33 m2) 
2-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby. AP/5 (N52 cca. 38 m2)
– dve 2-lôžkové izby, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu. AP/5 (N52X cca.
43 m2) v domčeku v mediteránskom štýle – dve 2-lôžkové izby, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom pre 1 osobu. Stravovanie: izby – polpenzia, raňajky a večere formou bufetu v cen-
trálnej reštaurácii, apartmány – vlastné resp. možnosť dokúpenia polpenzie. Šport a zá-
bava: celodenné a večerné animácie pre deti a dospelých, mini disko, plážový volejbal, ihrisko
na loptové hry, tanečná terasa. Za poplatok: 11 tenisových kurtov, 2 tobogany, požičovňa
člnov, bicyklov, surfov, minigolf, stolný tenis, biliard, škola tenisu, plávania, potápania, sur-
fovania, boccia, strelnica, trampolíny. Pláž: prírodná kamenistá s upravenými plochami na
slnenie, časť štrková s pozvoľným vstupom do mora, časť pod názvom Eva vyhradená pre na-
turistov.

Istria ROVINJ

Hotelové izby 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9. 22.9.-29.9.
VILLAS RUBIN 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2+1 B/T 420 502 508 548 589 595 628 345 236 176
Dieťa 2-10.r/prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B/T 639 763 773 842 908 916 966 523 342 260

Detské zľavy: dieťa od 2-10r. na lôžku s 1 dospelým -40%, 2 deti od 2-10r. s 1 dospelým -50%.
Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -50%. Dieťa do 2r. a detská postieľka ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -20 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatok: malý pes
70 €/týždeň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Apartmány 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8. 8.9.-15.9. 15.9.-22.9. 22.9.-29.9.
VILLAS RUBIN 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/3 752 911 928 1.042 1.117 1.131 1.215 617 384 302
AP/4 N41 871 1.039 1.058 1.190 1.274 1.291 1.392 703 445 353
AP/5 N52 984 1.186 1.208 1.358 1.450 1.470 1.588 799 500 395
AP/5 N52x 1.156 1.392 1.417 1.588 1.705 1.728 1.862 938 585 462

EXTRA ZĽAVA: -20 % do 15.2.2018 a -10 % do 15.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň a uteráky (výmena každých 5 dní),
záverečné upratovanie, klimatizáciu, pobytovú taxu, delegáta, DPH. Príplatky: možnosť doobjednať stravu na
mieste, malý pes 70 €/týždeň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba
+ nástupné miesta.

Hotelové izby renovované

Apartmány - typ STD Apartmány N52

Apartmány N52 X

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 10 r.



www.suntravel.sk32

Grand hotel 24.3.-31.3. 31.3.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-15.9. 15.9.-22.9.
ADRIATIC I 22.9.-13.10.
Dospelý v 1/2+1 406 490 504 588 672 686 546
Dieťa do 4r. bez lôžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dieťa do 4r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Osoba od 4r./prístelka 325 392 403 470 538 549 437
Dospelý v 1/2+1 MS 504 588 602 686 770 784 644
Dieťa do 4r. bez lôžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dieťa do 4r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Osoba od 4r./prístelka 403 470 482 549 616 627 515
Dospelý v 1/1 533 617 631 715 799 813 673

EXTRA ZĽAVA: -15% do 10.3.2018 na termíny od 3.4.2018-1.1.2019 a -10% do
30.4.2018 na termíny 15.6.2018-1.1.2019
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, Wi-Fi, DPH. Povinné príplatky: pobytová
taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: parkovanie 10 €/deň, detská po-
stieľka 5 €/deň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Grand hotel 24.3.-31.3. 31.3.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-15.9. 15.9.-22.9.
ADRIATIC II 22.9.-13.10.
Dospelý v 1/2 372 431 444 519 612 627 487
Dieťa do 4r. bez lôžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/2 MS 454 529 542 617 710 725 585
Dieťa do 4r. bez lôžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 483 559 571 647 739 755 615

EXTRA ZĽAVA: -15% do 10.3.2018 na termíny od 3.4.2018-1.1.2019 a -10% do
30.4.2018 na termíny 15.6.2018-1.1.2019
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, Wi-Fi, DPH. Povinné príplatky: pobytová
taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: parkovanie 10 €/deň, detská po-
stieľka 5 €/deň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

OPATIJA Kvarner

GRAND HOTEL ADRIATIC I **** / II ***
od 372 € /osoba
Poloha: v miernom briežku s výhľadom na more a Kvarnerské ostrovy, v centre mesta neďaleko 12
km dlhého pobrežného korza Lungomare, 100 m od pláže, pláž v Ičiči 1 km, pláž v Medveji 5 km,
pláž pre psov 500 m. Vybavenie: moderný hotel s najlepším Spa & Wellnes v Opatiji na 8. poschodí
so špičkovou kozmetikou a slnečnou terasou, priestory uspôsobené aj pre klientov na vozíku, recepcia,
Wi-Fi v celom hoteli zdarma, zmenáreň, reštaurácia „Adriatic“, Cafe & Restaurant „Nimfa“, Cocktail
bar „Kvarner“, tri výťahy, plážová mediteránska reštaurácia „Beach Garden“, kaviareň „La Terrazza“
Cafe & Lounge s Wi-Fi, vnútorný bazén s vyhrievanou morskou vodou, úschovňa bicyklov, niekoľko
hotelových parkovísk za poplatok. Ubytovanie: Adriatic I. klimatizované/vykurované, kvalitne za-
riadené 2-lôžkové izby (cca 23 m2) typu SUPERIOR 4* s možnosťou prístelky, 1-lôžkové izby (cca 17
m2) len strana park. Dve prepojené izby len na vyžiadanie. Adriatic II. typ STANDARD 3* 2-lôžkové
izby (cca 15 m2), 1-lôžkové izby (cca 12 m2) len strana park. Všetky izby, majú balkón resp. francúzsky
balkón, kúpeľňu/WC, fén, LCD TV-SAT, telefón, Wi-Fi, mini bar. Izby typu Superior 4* majú navyše
trezor, papuče a župany do Wellnes. Stravovanie: polpenzia – raňajky, a večere formou bufetu,
„show cooking“, „wok live cooking“, 1× v týždni tematická večera od 1.4.-1.11.. Šport a zábava:
podľa miestnej ponuky, živá hudba júl – august. Za poplatok: hotelové Spa & Wellnes (masáže,
kozmetika, sauny). Pláž: prírodná kamenistá s upravenými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky
za poplatok.

Hotel Adriatic I****

Hotel Adriatic II***

Hotel Adriatic II***Hotel Adriatic I****

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 4 r.
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Severná Dalmácia    VRSI Kvarner     CRIKVENICA

Dom VIL ***
od 88 € /osoba
500 m od centra Crikvenice, 350 m od pláže, reštaurácia 300 m, obchod 400 m, parkovanie
vo dvore. Apartmánový dom s Wi-Fi a záhradným grilom. Prízemie: AP/2+1 pre 2-3 osoby
– 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky – rozkladací
gauč, kuchynským a jedálenským kútom, klimatizácia za poplatok, sprcha/WC, TV-SAT, terasa.
STD/3 pre 2-3 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou a gaučom pre 1 osobu, kuchyn-
ským a jedálenským kútom, klimatizácia za poplatok, sprcha/WC, TV-SAT, terasa.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
VIL 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/3 265 345 415 485
AP/2+1 265 345 415 485

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu
vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, pobytovú taxu, pracovníka
agentúry, DPH. Povinný príplatok: jedno-
razový prihlasovací poplatok 2 €/osoba (na
mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň.
Príplatok: klimatizácia 5 €/deň (na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Do-
prava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom DAMIR ***
od 98 € /osoba
350 m od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 300 m reštaurácie a obchod, parkovanie pri dome.
Trojpodlažný apartmánový dom má Wi-Fi a spoločný záhradný gril s posedením. Prízemie:
STD/2 – denná miestnosť s manželskou posteľou, kuchynským a jedálenským kútom,
sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, terasa. 1.poschodie: AP/4+1+1 – 2-lôžková izba s man-
želskou posteľou, 2-lôžková izba s francúzskou posteľou a prechodom do 1-lôžkovej izby, denná
miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu,
kúpeľňa/WC, TV-SAT, klimatizácia, väčší balkón. 2.poschodie: podkrovie 2× AP/2+2 – men-
šia 2-lôžková izba s manželskou posteľou, 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, denná miest-
nosť s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón orientovaný
na more. Pes nie je povolený.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
DAMIR 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/2 310 360 420 480
AP/2+2 420 530 770 890
AP/2+2 MS 480 590 830 950
AP/4+1+1 590 710 1.010 1.175

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie,
klimatizáciu, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinné príplatky: jednorazový pri-
hlasovací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel BENI ***
od 270 € /osoba
Poloha: v stredisku Vrsi, 5 km od centra mesta Nin, 22 km od mesta Zadar, 50 m od pláže
a plážoveho baru, obchod 350 m. Vybavenie: vo februári 2018 zrekonštruovaný a moderne
zariadený hotel, recepcia, reštaurácia s terasou, Wi-Fi zdarma, parkovanie zdarma. Ubyto-
vanie: klimatizované (cca 23 m2) 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek, LCD TV-SAT,
telefón, Wi-Fi, sprcha/WC, fén, menší balkón s výhľadom na pevninu resp. na more. Stravo-
vanie: polpenzia – raňajky bufet, večera výber z 2 menu. Možnosť dokúpenia obedov. Šport
a zábava: za poplatok vodné športy na pláži, požičovňa skútrov a bicyklov, výlety loďou. Pláž:
piesočná s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi. Pes nie je povolený.

Hotel 24.3.-28.4. 28.4.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
BENI 29.9.-27.10. 8.9.-29.9. 18.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 B 270 320 410 470 530
Dieťa 4-7r./prístelka 135 160 205 235 265
Dieťa 7-12r./prístelka 189 224 287 329 371
Dieťa od 12r./prístelka 216 256 328 376 424
Dieťa do 4r./prístelkaZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B 380 460 580 620 680

Detské zľavy: Detská postieľka zdarma na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, DPH. Povinný príplatok: pobytová
taxa 16  €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: obedy 70 €/osoba/týždeň.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

DIEŤA
ZDARMA 

do 4 r.
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CRIKVENICA Kvarner
Dom BIRO ***
od 106 € /osoba
10 m od centra Crikvenice, 50 m od pláže, 50 m reštaurácie, 100 m obchod, parkovanie
vo dvore. Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením má v podkroví: AP/4+1
pre 4-5 osôb – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, v jednej je navyše tretie samo-
statné lôžko, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a balkónom s výhľadom
na more, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
BIRO 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/4 480 530 690 830
AP/4+1 530 590 760 910

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody
a energií, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, pobytovú
taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok:
jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/osoba (na
mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba 
+ nástupné miesta.

Dom JAKOV ***
od 133 € /osoba
400 m od centra Crikvenice, 70 m od pláže, 100 m reštaurácia a obchod, parkovanie pri
dome. Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením, klimatizáciou v cene a záhrad-
ným grilom. Prízemie: AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou na palande,
denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby,
TV-SAT, sprcha/WC, zariadená terasa.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
JAKOV 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2 420 480 590 710
AP/2+1 480 540 660 790
Ap/2+2 530 610 730 870

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klima-
tizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií,
posteľnú bielizeň, pobytovú taxu, pra-
covníka agentúry, DPH. Povinný prí-
platok: jednorazový prihlasovací
poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa
do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Ces-
tovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Do-
prava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom LJUBICA ***
od 82 € /osoba
500 m od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 200 m reštaurácia, 100 m obchod, parkovanie
pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením, klimatizáciou v cene. Pod-
krovie: AP/4+1 (cca 65 m2) – dve 2-lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miest-
nosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, TV-SAT,
kúpeľňa/WC, práčka, zariadený balkón s čiastočným výhľadom na more. 1.poschodie:
AP/4+1 (cca 65 m2) – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou, druhá s oddele-
nými lôžkami, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom
pre 1 osobu, TV-SAT, kúpeľňa/WC, práčka, zariadený balkón.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
LJUBICA 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/4 355 510 655 795
AP/4+1 410 560 725 875

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bie-
lizeň, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihla-
sovací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.



Dom BRUNO ***
od 77 € /osoba
700 m od centra Crikvenice, 200 m od pláže, 50 m reštaurácia, 100 m obchod, parkovanie
vo dvore. Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením a záhradným grilom.
AP/8+2 pre 8-10 osôb sa nachádza na 1. a 2.poschodí. 1.poschodie – 2-lôžková izba 
s manželskou posteľou, TV-SAT, kuchyňa a jedáleň, kúpeľňa/WC, 2× zariadená terasa.
Medziposchodie – 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, sprcha/WC. 2.poschodie –
dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou a tretím samostatným lôžkom, balkón, nadkrytá
terasa s čiastočným výhľadom na more.

Dom 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
BRUNO 8.9.-29.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8.
AP/8 690 750 950 1.175 1.415
AP/8+1 730 790 990 1.235 1.515
AP/8+2 770 830 1.025 1.295 1.615

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, pobytovú
taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihlasovací poplatok
2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Príplatok: pes 6 € (na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom CEROV ***+
od 153 € /osoba
700 m od centra Crikvenice, 200 m od pláže, 50 m reštaurácia, 100 m obchod, parkovanie
pri dome. Trojpodlažný moderný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením a klimatizáciou 
v cene. 1.poschodie: AP/2+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť
s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom, mikrovlnka, ká-
vovar, sprcha/WC, práčka, balkón.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
CEROV 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2 410 415 510 610
AP/2+1 460 470 580 680

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bieli-
zeň, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihlaso-
vací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom ELA ***
od 108 € /osoba
1,1 km od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 500 m reštaurácia, 400 m obchod, parkovanie
pred domom. Päťpodlažný bytový dom s Wi-Fi pripojením. 2.poschodie: AP/4 – dve 2-
lôžkové izby, jedna s manželskou a druhá s poschodovou posteľou, denná miestnosť s ku-
chynským a jedálenským kútom, mikrovlnka, umývačka riadu, TV-SAT, sprcha/WC, práčka,
klimatizácia, zariadený balkón s čiastočným výhľadom na more.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
ELA 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/4 430 480 610 730

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bieli-
zeň, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihlaso-
vací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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CRIKVENICA Kvarner
Dom DAJANA ***
od 103 € /osoba
1,3 km od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 300 m reštaurácia a obchody, parkovanie
pri dome. Trojpodlažný moderný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením a klimatizáciou
v cene. Prízemie: AP/2+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou 140×200 cm, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom,
sprcha/WC, práčka, zariadená terasa.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
DAJANA 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/2 250 290 360 440
STD/2+1 310 350 420 510
AP/2 310 350 420 510
AP/2+1 370 410 480 560

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizá-
ciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, po-
steľnú bielizeň, pobytovú taxu, pracovníka
agentúry, DPH. Povinný príplatok: jedno-
razový prihlasovací poplatok 2 €/osoba (na
mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6
€/deň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/
/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné
miesta.

Dom IVANA ***
od 102 € /osoba
1,3 km od centra Crikvenice, 300 m od pláže, 150 m reštaurácia, 200 m obchod, parkovanie
pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením. Prízemie: AP/2+1 – 2-
lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom
a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, zariadená nadkrytá
terasa. 1.poschodie: AP/4+1 – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou a druhá s fran-
cúzskou posteľou, TV-SAT, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa/WC, klimatizácia, balkón
s čiastočným výhľadom na more.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
IVANA 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2 310 350 450 510
AP/2+1 350 410 510 550
AP/4 450 480 610 710
AP/4+1 510 550 670 810

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bie-
lizeň, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihla-
sovací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Kaucia:
100€/ap.  Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom BUTO ***
od 110 € /osoba
1,5 km od centra Crikvenice, 450 m od pláže, 200 m reštaurácia, 300 m obchod, parkovanie
vo dvore. Štvorpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením a parkovaním pred domom.
Prízemie: AP/2+2 pre 2-4 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou a gaučom pre
1 osobu, denná miestnosť s gaučom pre 1 osobu, TV-SAT, kuchyňa s jedálňou, sprcha/WC,
klimatizácia, balkón, terasa. AP/4 pre 4 osoby – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou,
TV-SAT, moderná kuchyňa s jedálňou, sprcha/WC, terasa s čiastočným výhľadom na more.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
BUTO 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
*AP/2+2 440 530 560 680
AP/4 480 530 560 680
* možná klimatizácia

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, pobytovú
taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihlasovací poplatok
2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Príplatok: klimatizácia 5 €
(na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné
miesta.



www.suntravel.sk 37

Kvarner SELCE, DRAMALJ

Dom ARCI ***
od 238 € /osoba
3 km od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 250 m reštaurácie, 300 m obchod, parkovanie
pred domom. Dvojpodlažný apartmánový dom so záhradným grilom a s Wi-Fi pripojením.
AP/2+2 pre 4 osoby – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, kuchyňa s jedálenským
kútom, umývačka riadu, 2× denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, TV-SAT,
sprcha/WC, klimatizácia, väčšia terasa s výhľadom na more. Pes povolený a bez prí-
platku.

Dom 23.6.-7.7. 7.7.-25.8. 25.8.-8.9.
ARCI 0
AP/4 950 1.060 950

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upra-
tovanie, pobytovú taxu, klimatizáciu, Wi-Fi, pracovníka agentúry, DPH. Povinný prípla-
tok: jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča
6 €/deň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom GORAN ***
od 118 € /osoba
3,5 km od centra Crikvenice, 200 m od centra Selce a od mora, 400 m od pláže, 200 m
reštaurácie a obchod, parkovanie vo dvore. Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi a kli-
matizáciou v cene. Prízemie: AP/2+2 (cca 35 m2) pre 2-4 osôb – 2-lôžková izba s man-
želskou posteľou, menšia 1-lôžková izba s rozkladacím gaučom, denná miestnosť
s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-
SAT, zariadená terasa.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
GORAN 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2 450 510 610 710
AP/2+1 460 550 650 720
Ap/2+2 470 610 710 730

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bieli-
zeň, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihlaso-
vací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

Dom NIKO ***
od 107 € /osoba
4 km od centra Crikvenice, 50 m od pláže, 100 m reštaurácia, 200 m obchod, parkovanie
pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením v cene a záhradný gril s te-
rasou a výhľadom na more. 1.poschodie: 3× STD/2+1 – 3-lôžková izba s manželskou
posteľou a gaučom pre 1 osobu, kuchynský kút, TV-SAT, klimatizácia, sprcha/WC, nadkrytá
zariadená terasa s výhľadom na more. AP/4+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
TV-SAT, 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, mini kuchynka,
sprcha/WC, zariadená terasa. 3.poschodie: AP/4 lux – dve 2-lôžkové izby, jedna s man-
želskou posteľou a druhá so samostatnými lôžkami, TV-SAT, moderná kuchyňa s jedálen-
ským kútom, sklo keramika, umývačka riadu, denná miestnosť s výhľadom na more
a TV-SAT, masážny sprchový kút/WC, klimatizácia v cene, o poschodie nižšie záhradný gril
s terasou a výhľadom na more. Pes nie je povolený.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
NIKO 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/2 275 335 455 535
STD/2+1 335 395 515 595
AP/4 475 535 655 755
AP/4+1 535 599 715 815
AP/4 lux 715 815 915 1.210

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu v AP/4 lux, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, po-
steľnú bielizeň, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový
prihlasovací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Príplatky:
klimatizácia 5 €/deň, pračka 4 €/deň (na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Do-
prava: 95 €/osoba + nástupné miesta.
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GRIŽANE, DRAMALJ Kvarner
Dom BELA ****
od 229 € /osoba
5 km od Crikvenice, 5 km od pláže, 5 km od mesta Rijeka, parkovanie vo dvore max. 3 autá.
Dvojpodlažný luxusný apartmánový klimatizovaný dvojdom s bazénom 7,5 m × 3,5 m × 1,5
m, ležadlami, slnečníkmi a slnečnou terasou so záhradným grilom a s Wi-Fi pripojením. Dom
(cca 120 m2) má na prízemí 2-lôžkovú izbu s manželskou posteľou, dennú miestnosť s LCD
TV-SAT, kuchynským a jedálenským kútom, terasu a sprchu/WC. Na 1. poschodí 3× 2-lôžková
izba s manželskou posteľou, každá so sprchou/WC, z toho dve izby majú balkón s výhľadom
na bazén. V dome je práčka, umývačka riadu, el. rúra, kávovar, trezor. Pes nie je povolený.

Dom 19.5.-9.6. 9.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.
BELA 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/8 1.830 2.320 3.165 3.510

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pobytovú taxu, klimatizáciu, Wi-Fi, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jed-
norazový prihlasovací poplatok 2 €/osoba (na mieste), dieťa do 3r. na lôžku rodiča ZDARMA
a na vyžiadanie. Kaucia: 500 €/Ap. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: individuálna.

Dom BOŽENA ***
od 96 € /osoba
4 km od centra Crikvenice, 500 m od pláže, 300 m reštaurácie a obchod, parkovanie pri dome.
Trojpodlažný apartmánový dom s Wi-Fi pripojením a záhradným grilom. Vyvýšené prízemie:
AP/2+2 pre 3-4 osoby – 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, denná
miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, 2× balkón
s výhľadom na more, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia. 1.poschodie: AP/4+1 pre 4-5 osôb
– dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, 2× balkón s výhľadom na more, sprcha/WC, TV-
SAT, klimatizácia.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
BOŽENA 1.9.-29.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2 250 310 360 410
AP/2+1 310 360 430 480
Ap/2+2 350 420 510 560
Ap/4 430 480 610 680
AP/4+1 480 540 670 760

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, pobytovú
taxu, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: jednorazový prihlasovací poplatok 
2 €/osoba (na mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 6 €/deň. Príplatok: klimatizácia 5 € (na
mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 95 €/osoba + nástupné miesta.

LUXUS
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Kvarner Ostrov KRK

Dom MARCINKO ***
od 128 € /osoba
Poloha: v stredisku Šilo, 350 m od upravenej pláže a od centra, 400 m od reštaurácií a ob-
chodu, záhradný gril a parkovanie vo dvore. 1. poschodie: AP/4 A – 2/2-lôžkové izby, jedna
s manželskou posteľou a druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s kuchynským a je-
dálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, veľká prekrytá terasa, balkón s výhľadom na more so
záhradným nábytkom. 2. poschodie: AP/2 A pre 2-4 osoby – 1/2-lôžková izba s manželskou
posteľou a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, denná miestnosť s gaučom pre 1 osobu, s ku-
chynským a jedálenským kútom, TV-SAT, kúpeľňa/WC, prekrytá terasa, balkón s výhľadom na
more so záhradným nábytkom.

Dom REPAC ***
od 128 € /osoba
Poloha: v stredisku Njivice, 400 m od piesčito-kamenistej pláže, cca 1 km od centra a reš-
taurácií, 100 m od obchodu, záhradný gril a parkovanie vo dvore. Moderne zariadené apart-
mány prízemie: AP/2 A (+1) (cca 40 m2) – 1/2-lôžková izba, denná miestnosť s možnosťou
1 prístelky kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa. 2. poschodie: 2×
AP/4 A (cca 50 m2) – 2/2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom,
TV-SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným nábytkom a jeden apartmán aj s výhľadom na more.

Dom FUGOSIC Z. ***
od 120 € /osoba
Poloha: v stredisku Šilo, 150 m od piesočnej pláže, 400 m od centra a od obchodu, 150 m od
reštaurácií, záhradný gril a parkovanie vo dvore. 1. poschodie: AP/4 A (+1) – 2/2- lôžkové
izby, jedna s možnosťou 1 prístelky, denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom, umý-
vačka riadu, klimatizácia, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, balkón so záhradným nábytkom a výhľa-
dom na more. AP/4 B – 2/2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou a druhá s oddelenými
lôžkami, denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom, umývačka riadu, klimatizácia,
TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, balkón so záhradným nábytkom a výhľadom na more. POZNÁMKA:
rozdiel medzi apartmánom typ A a typ B je, že typ A má vždy o izbu viac.

Ostatná typológia: AP/6 B – 2/2-lôžkové izby (jedna z nich môže mať poschodovú posteľ),
denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV-
SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným nábytkom. AP/6 A – 3/2-lôžkové izby (jedna z nich
môže mať poschodovú posteľ), denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom... AP/8 B
– 3/2-lôžkové izby (jedna z nich môže mať poschodovú posteľ), denná miestnosť s kuchyňou
a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV-SAT, sprcha/WC, terasa so zá-
hradným nábytkom. AP/8 A – 4/2-lôžkové izby (1-2 z nich môžu mať poschodovú posteľ),
denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným
nábytkom.

Apartmány 1.1.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8.
KRK 8.9.-22.12. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
AP/2 A 365 425 455 510 580
AP/2 B 325 385 425 465 530
AP/4 A 510 610 650 725 845
AP/4 B 480 570 610 670 755
AP/6 A 725 805 895 970 1.120
AP/6 B 650 735 805 905 1.010
AP/8 A 925 1.030 1.110 1.215 1.325
AP/8 B 855 970 1.050 1.170 1.285
Prístelka 50 60 60 70 80

1 dieťa do 3r. bez lôžka ZDARMA

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spo-
trebu vody a energií, posteľnú bie-
lizeň, záverečné upratovanie,
pobytovú taxu, pracovníka agen-
túry, DPH. Povinný príplatok: pri-
hlasovací poplatok 3 €/osoba (na
mieste), dieťa 3-5r. na lôžku rodiča
6 €/deň. Príplatky: klimatizácia 
6 €/deň, malý pes 7 €/deň (na vy-
žiadanie a platby na mieste). Ces-
tovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: individuálna.

Dom MARCINKO

Dom FUGOSIC

Dom REPAC

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.



Hotel 19.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
CAROLINA 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2+1 Classic 455 435 525 690 810 850
Dospelý v 1/2+1 B Superior 455 435 525 690 810 850
Dospelý v 1/2+1 BMS Superior 466 450 540 715 835 880
Dospelý v 1/2+1 BMS Superior* 505 490 581 768 905 950
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v Suite 2+2 B 656 635 756 1.005 1.178 1.235
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
5.ta osoba v Suite 131 127 151 201 236 247
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Hotel CAROLINA ****
od 455 € /osoba
Poloha: jedinečná, na malom polostrove Kalifront, ktorý je jedným z najkrajších a najzelenších
na ostrove, v centre turistického strediska Suha Punta, v borovicovom háji, priamo pri pláži
s krištáľovo priezračným morom, 5 km od centra mesta Rab. Vybavenie: komplet renovovaný
a obľúbený hotel, recepcia, Wi-Fi zdarma, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, slnečná terasa,
plážový bar, výťahy, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky zdarma, konferenčná
miestnosť, TV miestnosť, kaderníctvo, predajňa suvenírov a dennej tlače, parkovisko. Ubyto-
vanie: klimatizované/vykurované 2-lôžkové izby typu CLASSIC bez balkóna a niektoré s mož-
nosťou prístelky, typu SUPERIOR s balkónom a s možnosťou prístelky. Všetky majú francúzsku
posteľ, sprchu/WC, fén, Wi-Fi, mini bar, TV-SAT, trezor, telefón, Väčšina izieb je orientovaná na
morskú stranu, časť do parku. Izby SUPERIOR* majú priamy výhľad na more. 1-lôžkové izby
sú orientované do parku. Rodinná izba SUITE má dve 2-lôžkové izby a dennú miestnosť z
rozkladacím gaučom pre 5-tu osobu a 2× kúpeľňu/WC. Stravovanie: polpenzia, raňajky a ve-
čere formou bufetu. Šport a zábava: fitnes, bazén, animácie pre deti aj dospelých, večer živá
hudba. Za poplatok: masáže, kozmetický salón, 3 tenisové kurty – antuka, požičovňa bicyklov,
minigolf. Pláž: kamenistá, štrková s pozvoľným vstupom do mora. Pes nie je povolený.

Detské zľavy: Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%. Dieťa do 2r. ZDARMA.

Extra zľava: -15% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, lodné taxi do mesta Rab a späť, pobytovú taxu,
DPH. Príplatok: detská postieľka 4 €/deň (platba na mieste). Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Hotel EVA **
od 225 € /osoba
Poloha: v stredisku Suha Punta, neďaleko hotela Carolina, v borovicovom háji, 150 m od
pláže, 5 km od centra mesta Rab. Vybavenie: starší 4-podlažný hotel, recepcia s trezorom za
poplatok, zmenáreň, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, plážový bar na verejnej pláži,
výťah, TV miestnosť, internetový kút za poplatok, Wi-Fi pripojenie v priestoroch recepcie
zdarma, predajňa suvenírov a dennej tlače, bezplatné parkovisko. Ubytovanie: jednoducho
a účelne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 resp. v RI 2 prísteliek (môže byť aj poschodová
posteľ), kúpeľňa/WC, telefón, TV-SAT, Wi-Fi, balkón, väčšina izieb orientovaná na morskú
stranu za príplatok. 1-lôžkové izby sú orientované do parku. Rodinná SUITE – dve izby prepo-
jené dverami, s balkónom, orientované do parku. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere
formou bufetu, k večeri nápoje v cene (miestne biele a červené víno, čapované pivo, džús, mi-
nerálka). Šport a zábava: animácie pre deti aj dospelých v blízkom hoteli Carolina, pieskové
volejbalové ihrisko, prechádzky a jogging na upravených chodníkoch v borovicovom háji. Za
poplatok: 4 tenisové kurty – antuka, požičovňa bicyklov, minigolf. Pláž: väčšinou kamenistá
s upravenými plochami na slnenie, štrkovo-piesčité s pozvoľným vstupom do mora. Pes nie
je povolený.

Detské zľavy: Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%. Dieťa do 2r. ZDARMA.

Extra zľava: -10% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, DPH. Prípla-
tok: detská postieľka 4 €/deň (platba na mieste). Cestovne poistenie: 2 €/osoba/deň. 
Doprava: individuálna.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Hotel 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-25.8. 8.9.-15.9.
EVA 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2+1 BP 265 310 355 405 420 225
Dospelý v 1/2+1 BMS 275 320 370 425 440 230
Dospelý v RI 2+2 B 399 470 545 620 645 340
Dospelý v RI 2+2 BMS 420 490 570 650 675 355
Dospelý v Suite 2+2 B 465 545 630 720 745 395
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.
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Hotel Valamar PADOVA ****
od 575 € /osoba
Poloha: v zálive Padova, oproti historického centra mesta Rab, 30 m od vlastnej betónovej pláže
a cca 300 m od štrkovej. Od 2.6 – 8.9. prepravuje bezplatne hotelových hostí na pláže Suha Punta
lodička. Do centra premáva lodné taxi. Vybavenie: moderný v r. 2016 zrekonštruovaný hotel, re-
cepcia, klimatizovaná reštaurácia na 1. posch. s novou terasou, reštaurácia á la carte, aperitív bar,
kaviareň, internetový kút za poplatok, Wi-Fi zdarma, na prízemí detská herňa Impy Club, pub
a snack bar s terasou pod balkónom reštaurácie, úschovňa bicyklov, nový vnútorný bazén (hĺbka
1,35 m, rozmery 28 m × 9 m) so sladkou vodou zatvorený od 30.6.-1.9. s malou slnečnou terasou,
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti tiež so sladkou vodou, TV-SAT miestnosť, konferenčná
miestnosť, kaderníctvo, predajňa suvenírov, parkovisko, novovybudované wellness & spa centrum.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, majú francúzsku posteľ,
sprchu/WC, fén, Wi-Fi, mini bar, TV-SAT, trezor, telefón, balkón, izby na morskú stranu za príplatok.
Rodinné izby RI pre 4 osoby majú manželskú posteľ a a rozkladací gauč pre dve deti. Na vyžiadanie
sú možné aj SUITY 5× jednoizbové s balkónom a prekrásnym výhľadom na more. 4×  dvojpodlažné
orientované do parku, prízemie 2-lôžková izba + kreslo, kúpeľňa/WC, poschodie s dennou miest-
nosťou a rozkladacím gaučom pre dve osoby, kúpeľňa/WC, terasa. Stravovanie: polpenzia, raňajky
a večere formou bufetu + šalátový bufet. Šport a zábava: fitnes, bazény, animácie pre deti aj do-
spelých, večer živá hudba. Za poplatok: wellness & spa centrum – masáže, kozmetický salón,
sauna (bio, fínska, infračervená, turecký kúpeľ), solárium, požičovňa bicyklov, člnov. Pláž: upravená
betónová, cca 400 m štrková s pozvoľným vstupom do mora, 1,5 km západne od hotela je obľúbená
mestská pláž Banova vila. Pes nie je povolený.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.

Hotel 19.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
PADOVA 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2+1 BP 575 555 645 775 880 950
Dospelý v 1/2+1 BMS 635 615 710 850 965 1.050
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v RI 2+2 B 695 675 775 935 1.060 1.155
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Osoba od 12r./prístelka 486 470 545 655 745 810
Dospelý v 1/1 BP 862 832 962 1.157 1.314 1.425

Detské zľavy: Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%. Dieťa do 2r. ZDARMA.

Extra zľava: -15% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, lodné taxi na pláž Kalifront, pobytovú taxu, DPH. Prípla-
tok: detská postieľka 4 €/deň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: in-
dividuálna.

Valamar IMPERIAL Hotel ****
od 535 € /osoba
Poloha: v miernom svahu, 500 m od historického centra mesta Rab, v tichom a udržiavanom parku
Komrcar s rozmanitou mediteránskou vegetáciou, 500 m od pláže. Od 1.6 – 15.9. prepravuje bez-
platne hotelových hostí na pláž polostrova Frkanj ako aj na FKK pláž pre naturistov lodička (5 min.).
Vybavenie: renovovaný exkluzívny hotel, jeden z prvých na ostrove s príjemnou atmosférou a len
pre osoby od 18 rokov, hala s recepciou, klimatizovaná reštaurácia Nobilis, Wine bar a Sapphire Gin
bar, á la carte reštaurácia Veritas, piano bar, kaviareň s veľkou terasou s výhľadom na park, inter-
netový kút za poplatok, Wi-Fi zdarma, vnútorný bazén zatvorený od 30.6.-1.9., novovybudovaný
vonkajší bazén oba so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky zdarma, konferenčná miestnosť, kader-
níctvo, predajňa suvenírov a dennej tlače, parkovisko, nové a luxusné wellness & spa centrum. Uby-
tovanie: klimatizované/vykurované 2-lôžkové izby CLASSIC/SUPERIOR, majú francúzsku
posteľ/manželské resp. oddelené postele, sprchu/WC, fén, mini bar, LCD TV-SAT, trezor, Wi-Fi, te-
lefón, bez resp. s balkónom (niektoré s francúzskym balkónom). Izby PREMIUM na vyžiadanie. Stra-
vovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu + šalátový bufet, služba Dine Around –
možnosť vymeniť si bežnú večeru v reštaurácii Nobilis za á la carte jedlá podľa vlastného výberu
v reštaurácii Veritas s 30% zľavou na jedlá. Na recepcii treba overiť dostupnosť. Šport a zábava:
5 STAY FIT aktivít počas dňa (aqua, outdoor, fitnes, spiritual workout, športové turnaje), bazény,
animácie, MUSIC & FUN (1× v týždni kino pod holým nebom 1.6.-1.9., 3× v týždni vystúpenia profi
spevákov, hudobníkov a DJ-ov, tématické večery, 1× v týždni interaktívny zábavný program). Za
poplatok: wellness & spa centrum – masáže, kozmetický salón, sauna (bio, fínska, infračervená),
solárium, 2 tenisové kurty – antuka, požičovňa bicyklov, minigolf, stolný tenis. Pláž: kamenistá,
štrková s upravenými plochami, 500 m od hotela mestská pláž Banova vila a 400 m západne pláž
Palit. Pes nie je povolený.

Valamar 19.5.-2.6. 2.6.-9.6. 23.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8. 1.9.-15.9.
IMPERIAL 9.6.-23.6. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 Classic 535 485 680 790 846 575
Dospelý v 1/2 MS Classic 575 520 730 850 910 615
Dospelý v 1/2 BMS Superior 620 565 786 920 980 660

Extra zľava: -10% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, pobytovú taxu, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

LUXUS

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

+18
ADULTS

ONLY

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %
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Izby a apartmány SUHA PUNTA **/***
HI od 215 € /osoba, AP od 100 € /osoba
Poloha: v borovicovom lesíku medzi hotelmi Eva a Carolina, 5 km západne od mesta Rab,
150-350 m od pláže. Vybavenie: centrálna recepcia v hoteli Eva, reštaurácia, trezor na recepcii
za poplatok, internetový kút za poplatok, Wi-Fi pripojenie v priestoroch recepcie zdarma, su-
permarket, aperitív bar, bezplatné parkovisko. Stravovanie: vlastné, resp. polpenzia v reš-
taurácii hotela Eva, raňajky a večere formou bufetu, k večeri čapované pivo, víno, minerálka,
nealko. Ubytovanie: izby SUPERIOR kat. 2* sa nachádzajú v 1-podlažných pavilónoch v blíz-
kosti hotela Eva, všetky majú sprchou/WC, TV-SAT. 2-lôžková izba (cca 17-20 m2) s manželskou
posteľou a s možnosťou 1 prístelky, 1-lôžková izba (cca 17-20 m2) bez terasy. Izby na prízemí
majú k dispozícii malú terasu izby na poschodí francúzsky balkón. Renovované apartmány
kat. 3* sa nachádzajú v prízemných domčekoch resp. v 1-poschodových budovách. Sú moderne
zariadené pre 2-4 osoby. Všetky majú klimatizáciu, kuchynský a jedálenský kút s kávovarom
a mikrovlnnou rúrou, sprchu/WC, fén, TV-SAT, balkón resp. terasu. AP/2+2 (cca 36 m2) – 2-
lôžková izba, kuchynský a jedálenský kút s rozkladacím gaučom pre 2 osoby. (gauč môže byť
aj v spálni. AP/4+2 (cca 42 m2) – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou, druhá
s oddelenými lôžkami, kuchynský a jedálenský kút s rozkladacím gaučom pre 2 osoby. Šport
a zábava: plážový volejbal, večer živá hudba s programom v neďalekom hoteli Carolina. Za
poplatok: tenisové kurty – antuka, minigolf, stolný tenis, požičovňa bicyklov. Pláž: prírodná
kamenistá, štrková, časť piesčitá s pozvoľným vstupom do mora.

Pavilóny 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8. 15.9.-22.9.
SUHA PUNTA 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 B 250 290 350 399 415 215
Dospelý v 1/2+1 B 320 370 440 510 530 270
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B 375 435 520 599 620 316

Detské zľavy: dieťa do 12r. na lôžku s 1 dospelým -30%. Osoba od 12r. na prístelke
s 2 dospelými -30%. Dieťa do 2r. ZDARMA.

Extra zľava: -10% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, DPH. Prí-
platky: detská postieľka 4 €/deň. (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: individuálna.

Apartmány 28.4.-5.5. 5.5.-12.5. 12.5.-16.6. 16.6.-14.7. 14.7.-25.8. 6.10.-13.10.
SUHA PUNTA 8.9.-6.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
AP/2+2 poschodie 499 510 540 750 845 420
AP/2+2 prízemie 510 525 560 765 865 430
AP/2+2 terasa 499 515 550 765 855 420
AP/4+2 balkón 599 615 650 905 1.015 505

Extra zľava: -10% do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pobytovú taxu, DPH. Príplatky: strava v hoteli Eva s nápojmi k večeri – raňajky 8
€/osoba/deň, večere 15 €/osoba/deň, detská postieľka 4 €/deň, pes 10 €/deň (platby na
mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Hotelový komplex SAN MARINO ***
od 309 € /osoba
Poloha: 15 km od mesta Rab, pri obľúbenej 1,5 km dlhej piesočnej Rajskej pláže. Vybavenie: hlavná
recepcia je v hoteli PLAŽA s trezorom, Wi-Fi zdarma a internetovým kútom za poplatok. Každý hotel
má recepciu slúžiacu klientom počas pobytu. Klimatizovaná reštaurácia a aperitív bar sú v hlavnej bu-
dove. V areály je niekoľko reštaurácií, kaviarní, obchodov, predajní suvenírov a dennej tlače, kaderníctvo,
kozmetický salón a bezplatné parkovisko. Ubytovanie: hotel VELI MEL – moderne zariadené klima-
tizované 1-lôžkové izby, 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, sprcha/WC, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, bal-
kón. SAHARA/RAB – moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky,
sprcha/WC, telefón, TV-SAT, francúzsky balkón. FAMILY HOTEL LOPAR/PLAŽA ***+ majú moderne
zariadené klimatizované 1-lôžkové izby, 2-lôžkové izby /FH PLAŽA (cca 19 m2) s možnosťou 1 prístelky,
sprcha/WC, Wi-Fi, telefón, TV-SAT, balkón. JUNIOR SUITA (cca 37 m2) pre 4-5 osôb. Má jednu 2-lôžkovú
izbu s možnosťou 1 prístelky, dennú miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sprchu/WC, telefón,
LCD TV-SAT a dva balkóny. Typ SUPERIOR SUITA (cca 46 m2) pre 6-7 osôb má navyše ešte jednu 2-lôžkovú
izbu. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje v cene (miestne biele
a červené víno, čapované pivo, džús, minerálka). Šport a zábava: plážový volejbal, animácie pre deti
aj dospelých, show program, tanečná terasa. Za poplatok: tobogany na pláži, športovo zábavné cen-
trum SAN MARINO, 9 tenisových kurtov z toho 5 s osvetlením, potápačský klub, požičovňa bicyklov,
stolný tenis, ihrisko na loptové hry, minigolf, vodné športy. Pláž: piesočná s veľmi pozvoľným vstupom
do mora, vhodná pre rodiny s malými deťmi. Ležadlá a slnečníky za poplatok.

Apartmány

Izby

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.
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Family Hotel Lopar ***+

Hotel Sahara / Rab

Hotel Veli Mel

Hotel Veli Mel

Hotel Sahara 

Family Hotel Plaža ***+

Family Hotel 19.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
LOPAR 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 B 340 330 430 530 585 610
Dospelý v Suite 2+2 B 615 595 770 935 1.040 1.088
1 až 2 deti do 12r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
3.tia až 4.tá dosp. os. v Suite ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v Suite 2+2 (+1) BMS 670 650 840 1.025 1.140 1.190
1 až 3 deti do 12r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
3.tia až 5.ta dosp. os. v Suite ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v Suite 4+2 (+1) B 875 850 1.099 1.345 1.495 1.560
1 až 4 deti do 12r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
3.tia až 6.ta dosp. os. v Suite ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1B 411 405 525 635 710 740

Detské zľavy: Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%, dieťa do 12r. na lôžku s 1 dospelým
v 1/2 B -30%. V Suitách: 2 plne platiace osoby + ostatné sú zahrnuté v cene. Dieťa do 2r. ZDARMA
Extra zľava: -10% do 31.3.2018

Family Hotel 19.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
PLAŽA 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2+1 B 435 420 545 665 1.025 1.345
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v Suite 2+2 (+1) BMS 670 648 840 1.025 1.140 1.190
2 až 3 deti do 12r. v Suite ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
3.tia až 5.ta dosp. os. v Suite ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v suite 4+2 (+1) B 875 850 1.099 1.345 1.495 1.560
1 až 4 deti do 12r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
3.tia až 6.ta dosp. os. v Suite ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%. V Suitách: 2 plne platiace osoby
+ ostatné sú zahrnuté v cene. Dieťa do 2r. ZDARMA
Extra zľava: -10% do 31.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, DPH. Príplatok: detská
postieľka 4 €/deň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Hotel 19.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8. 15.9.-22.9.
VELI MEL 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2+1 B 415 390 475 575 655 685 385
Dieťa do 12r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 B 396 370 447 545 620 650 366

Detské zľavy: Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%. Dieťa do 2r. ZDARMA
Extra zľava: -10% do 31.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi, pobytovú taxu, DPH. Príplatok: detská postieľka
4 €/deň (platba na mieste). Cestovne poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Hotel 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8. 15.9.-22.9.
SAHARA / RAB 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2+1 370 420 535 599 630 309
Dieťa do 12r./príst. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 336 388 492 552 581 284

Detské zľavy: Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%. Dieťa do 2r. ZDARMA
Extra zľava: -5 % do 31.3.2018 okrem termínov 14.7.-24.8.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, pobytovú taxu, DPH. Príplatok: detská
postieľka 4 €/deň (platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.
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Dom SANJA *** od 62 € /osoba
v meste PAG, 350 m od mora, 1,4 km od centra a reštaurácie, obchod 250 m, parkovanie vo
dvore, Wi-Fi, gril, záhrada. 1.poschodie: AP/3-4 (cca 45 m2) – 2-lôžková izba, denná miest-
nosť s kuchynkou a jedálenským kútom a gaučom pre 1-2 osoby, TV-SAT, sprcha/WC, zariadený
balkón s výhľadom na more. AP/4-5 (cca 60 m2) – 1/2-lôžková izba, 1/3-lôžková izba, kuchyňa
s jedálenským kútom, sprcha/WC, klimatizácia, zariadená terasa s výhľadom na more. AP/4-
5 (cca 75 m2) – 1/2-lôžková izba, 1/3-lôžková izba, priestranná kuchyňa s jedálenským kútom,
sprcha/WC, klimatizácia, zariadená terasa s výhľadom na more.

Dom SARA *** od 62 € /osoba
v meste PAG, 70 m od pláže, 700 m od centra, 200 m od reštaurácií a 50 m od obchodu, par-
kovanie vo dvore. Prízemie: AP/4 pre 4-5 osôb – 1/3-lôžková izba, 1/2-lôžková izba s man-
želskou posteľou, kuchyňa s jedálenským kútom, Wi-Fi, 2× sprcha/WC, terasa s výhľadom na
more. 1. poschodie: AP/2 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, kuchyňa s jedálenským
kútom, TV-SAT, Wi-Fi, kúpeľňa/WC, klimatizácia, balkón. AP/4 – 1/2-lôžková izba s manžels-
kou posteľou, 1/2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT,
Wi-Fi, sprcha/WC, klimatizácia, balkón s výhľadom na more. AP/4 pre 4-5 osôb – 1/2-lôžková
izba s manželskou posteľou, 1/2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, možnosť prístelky, ku-
chyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, balkón s výhľadom na more.

Dom MATE *** od 68 € /osoba
v meste PAG, 150 m od mora, 300 m od centra, 200 m od reštaurácií a obchodov, záhradný
gril, Wi-Fi, parkovanie vo dvore. Prízemie: AP/4 (cca 65 m2) – 2/2-lôžkové izby, kuchyňa
s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, krytý balkón so záhradným nábytkom a výhľadom
na more.

Dom DORIS *** od 57 € /osoba
v meste PAG, 80 m od pláže, 1,2 km od centra, reštaurácia 200 m, obchod 20 m, parkovanie
vo dvore, záhradný gril. Prízemie: AP/6-9 (120 m2) – štyri 2-lôžkové izby, tri s manželskou
posteľou a jedna s oddelenými lôžkami, kuchyňa, denná miestnosť s jedálenským kútom, TV-
SAT, sprcha/WC, vaňa/WC, terasa s výhľadom na more a záhradným nábytkom. 1. poschodie:
AP/6-9 (120 m2) – štyri 2-lôžkové izby, tri s manželskou posteľou a jedna s oddelenými lôž-
kami, kuchyňa, denná miestnosť s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, vaňa/WC, balkón
s výhľadom na more a záhradným nábytkom.

Apartmány 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-18.8.
PAG 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2 190 229 280 350 430 499
AP/3 230 280 350 430 510 580
AP/4 270 350 430 520 620 720
AP/5 310 399 490 599 699 799
AP/6 380 480 580 699 799 925
AP/6+1 420 530 630 765 865 1.015
AP/6+2 470 580 690 835 935 1.105
AP/6+3 510 620 740 895 995 1.195

EXTRA ZĽAVA: -10 % do 1.4.2018 v termíne od 11.5.-28.7. a 25.8.-30.9. a -5% do
1.4.2018 v termíne od 28.7.-25.8.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od
18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r., jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/osoba (platba na
mieste), dieťa do 4r. na lôžku rodiča 42 €/týždeň (max 1 na apartmán). Príplatky: klimatizácia
49 €/týždeň, pes 42 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Do-
prava: individuálna.

Dom SANJA

Dom SARA

Dom MATE

Dom DORIS

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

(Sanja, Sara, Mate, Doris)
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Hotel PAGUS ****
od 314 € /osoba
Poloha: v meste PAG, pri pláži, 200 m od historického centra. Vybavenie: plne klimatizovaný
rodinný hotel, v priestoroch recepcie Wi-Fi zdarma, reštaurácia a aperitív bar so slnečnou te-
rasou a prekrásnym výhľadom na more, reštaurácia á la carte „CATENA“, vonkajší sladkovodný
bazén s ležadlami a slnečníkmi, detský a krytý bazén, 2× výťah, detský mini klub, veľké Well-
ness & Spa Centrum „CISSA“, hotelové parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky, v izbách na morskú stranu možnosť 1 prístelky, Wi-Fi, sprcha/WC, fén,
telefón, mini bar, TV-SAT, trezor, balkón na morskú stranu za príplatok. Stravovanie: polpen-
zia, raňajky a večere formou bufetu, možnosť dokúpenia obedov. Šport a zábava: animácie,
vodné športy, živá hudba na terase. Za poplatok – Wellness & Spa Centrum „CISSA“ vírivka,
kozmetický salón, sauna (fínska, turecká, biosauna), fitnes, masáže. Pre hotelových hostí je
fitnes, vnútorný, vonkajší aj detský bazén v cene. Pláž: štrkovo-piesková s pozvoľným vstupom
do mora, vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá a slnečníky za poplatok.

Detské zľavy: dieťa do 7r. na prístelke s 2 dospelými ZDARMA. Druhé dieťa 7-13r.
na prístelke s 2 dospelými a jedným dieťaťom do 7 rokov na lôžku rodiča.

EXTRA ZĽAVA: -15 % do 28.2.2018
EXTRA ZĽAVA: -10 % do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, DPH. Povinný príplatok: pobytová
taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Príplatky: obedy 98 €/osoba
od 12r./týždeň, deti 7-12r. 42 €/týždeň, dieťa do 7r. zdarma, 1 osoba na izbe +30%, detská
postieľka 35 €/týždeň a malý pes 19 €/deň – platby na mieste. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

Dom LILI ***
od 62 € /osoba
v meste PAG, 300 m od pláže, 1,2 km od centra, 150 m od reštaurácie, parkovanie vo dvore,
záhradný gril. 1. alebo 2. poschodie: AP/4+1 (cca 50 m2) – 2-lôžková izba, 3-lôžková izba,
denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, balkón.

Dom LIDIJA ***
od 55 € /osoba
1,5 km od centra mesta PAG, 80 m od mora, 150 m od reštaurácie, 500 m od obchodu, parko-
vanie vo dvore, záhradný gril. Prízemie: AP/2+1 (cca 25 m2) – 3-lôžková izba, kuchynka s
jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, Wi-Fi, nadkrytá terasa s výhľadom do
záhrady. AP/4+1 (cca 50 m2) – dve 2-lôžkové izby, jedna s možnosťou prístelky, kuchynka s
jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, Wi-Fi, balkón/terasa s výhľadom na
more/do záhrady. AP/6+1 (cca 70 m2) – tri 2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchynským a
jedálenským kútom a gaučom pre 1 osobu, TV-SAT, 2× sprcha/WC, klimatizácia, Wi-Fi, bal-
kón/terasa s výhľadom na more/do záhrady.

Apartmány 1.4.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-18.8.
PAG 1.9.-27.10. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Lili AP/5 310 390 450 660 820 910
Lidija AP/3 220 280 330 510 610 660
Lidija AP/4 260 330 380 570 710 790
Lidija AP/4+1 310 370 430 640 810 910
Lidija AP/6 340 450 520 750 940 1.020
Lidija AP/6+1 380 490 570 820 1.010 1.110

EXTRA ZĽAVA: -10 % do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od
18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Príplatok: klimatizácia ap/3-5 = 5 €/deň, ap/6 = 6 €/deň.
Kaucia: 30 €/osoba. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
Upozornenie: v prípade veľmi znečisteného apartmánu pri odchode je klient povinný zaplatiť
za dodatočné čistenie zmluvnú pokutu podľa veľkosti apartmánu od 20-50 € na mieste.

Dom LILI

Dom LIDIJA

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 4 r.

Dom LILI Dom LIDIJA

Hotel 31.3.-28.4. 28.4.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8. 25.8.-1.9.
PAGUS 22.9.-13.10. 1.9.-22.9.
Dospelý v 1/2 +1 BP 314 349 363 530 558 628 401
Dospelý v 1/2 +1 BMS 343 378 392 578 670 677 433
Dieťa do 7r/prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dieťa 7-13r./prístelka 280 280 280 280 280 280 280
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Dom 7.4.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-18.8.
FAČINI 1.9.-27.10. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/2 230 260 320 460 610 660
AP/8 460 610 750 1.080 1.460 1.660
AP/8+1 510 650 810 1.140 1.580 1.760

EXTRA ZĽAVA: -10 % do 31.3.2018 
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa dospelý 16 €/týždeň, 
8 €/týždeň osoba od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia ap/2-5 = 5 €/deň, ap/8 = 8 €/deň. Kau-
cia: 30 €/osoba. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
Upozornenie: v prípade veľmi znečisteného apartmánu pri odchode je klient povinný zaplatiť
za dodatočné čistenie zmluvnú pokutu podľa veľkosti apartmánu od 20-50 € na mieste.

Dom MARINO ***
od 89 € /osoba
v tichej zóne strediska POVLJANA, 400 m od pláže, 200 m od centra, 100 m od reštaurácií a
obchodov, parkovanie vo dvore, veľký záhradný gril s posedením. Ubytovanie: všetky apart-
mány majú TV-SAT, Wi-Fi a klimatizáciu. Prízemie: AP/6+1 až (+2) (cca 130 m2) – 3/2-lôž-
kové izby, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1-2 osoby s kuchyňou a jedálenskou
časťou, 2× kúpeľňa/WC, terasa. 1. poschodie: AP/5 (cca 60 m2) – 1/3-lôžková a 1/2-lôžková
izba, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa/WC, balkón (12 m2) s výhľadom na more. AP/4
(cca 60 m2) – 2/2-lôžkové izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa/WC, balkón (10 m2) s
výhľadom na more. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi,
obklopená borovicovým hájom, ležadlá a slnečníky za poplatok. V blízkosti je aj čisto piesčitá pláž.

Dom 26.5.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
MARINO 25.8.-15.9. 18.8.-25.8.
AP/4 410 510 599
AP/5 460 599 660
AP/6 599 660 750
AP/6+1 660 710 810
AP/6+2 710 750 860

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, potrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 € od 18r., 8 €/dieťa od 12-18r., dieťa do
4r. na lôžku rodiča 35 €/týždeň (max 1 na apartmán). Príplatok: klimatizácia 49 €/týždeň
(na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Povljana

Dom FACINI ***
od 57 € /osoba
v stredisku KOŠLJUN, 30 m od mora, 300 m centrum, 600 m obchod, 10 km mesto Pag, par-
kovanie pri dome, Wi-Fi, záhradný gril. 1. poschodie: AP/8+1 (cca 110 m2) pre 8-9 osôb –
dve 3-lôžkové izby s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, v jednej je kúpeľňa/WC, 2-
lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu s ku-
chynkou a jedálenským kútom, klimatizácia, kúpeľňa/WC, TV-SAT, zariadený balkón
orientovaný na more. 2. poschodie: STD/2 (cca 30 m2) pre 2 osoby – 2-lôžkové štúdio s man-
želskou posteľou s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, klimatizácia, väčší zariadený
balkón s výhľadom na more.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %
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Dom ANDELKO ***
od 62 € /osoba
v stredisku LUN, 200 m od pláže, 200 m od centra, obchodu a od reštaurácie, Wi-Fi, záhradný
gril, parkovanie pri dome. 2. poschodie: AP/4 (cca 45 m2) pre 4 osoby – 2-lôžková izba s man-
želskou posteľou, 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, sprcha/WC, TV-SAT, zariadený balkón.
AP/4-5 (cca 45 m2) pre 4-5 osôb – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, 3-lôžková izba s man-
želskou posteľou a samostatným lôžkom, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom,
sprcha/WC, TV-SAT, zariadený balkón.

Dom MIRA ***
od 57 € /osoba
v stredisku LUN, 300 m od pláže, 100 m od mora, 100 m od centra, 200 m od reštaurácie, Wi-Fi,
záhradný gril, parkovanie pri dome. 1. poschodie: AP/5 (cca 65 m2) pre 5 osôb – 2-lôžková
izba s manželskou posteľou, sprcha/WC, 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným
lôžkom, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom, sprcha/WC, klimatizácia, zaria-
dený balkón na morskú stranu. AP/6 (cca 65 m2) pre 6 osôb – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, sprcha/WC, 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom pre dve osoby, kuchynka s jedálenským kútom, sprcha/WC, klimatizácia, veľká prie-
stranná terasa so zariadením.

Dom ZORA ***
od 51 € /osoba
v  stredisku LUN, 250 m od menšej a 500 m od verejnej pláže, 300 m centrum a reštaurácie,
Wi-Fi, záhradný gril, parkovanie pri dome. Vyvýšené prízemie a 1. poschodie: po jednom
AP/8+2 (cca 120 m2) pre 8 až 10 osôb – štyri 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, vo dvoch
je možné po jednej prístelke, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom, sprcha/WC,
kúpeľňa/WC, práčka, klimatizácia, zariadený balkón na morskú stranu a centrum mesta.

Dom ANDELKO

Dom MIRA

Apartmány 7.4.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-18.8.
PAG - LUN 1.9.-27.10. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Andelko AP/4 260 330 380 570 710 790
Andelko AP/4+1 310 390 450 660 820 910
Mira AP/5 310 390 450 660 820 910
Mira AP/6 340 450 520 750 940 1.040
Zora AP/8 440 570 650 970 1.210 1.310
Zora AP/8+1 480 610 710 1.040 1.310 1.420
Zora AP/8+2 510 640 740 1.090 1.410 1.520

EXTRA ZĽAVA: -10 % do 31.3.2018 
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa dospelý 16 €/týždeň, 
8 €/týždeň osoba od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia ap/4-5 = 5 €/deň, ap/6 = 6 €/deň, ap/8
= 8 €/deň. Kaucia: 30 €/osoba. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Upozornenie: v prípade veľmi znečisteného apartmánu pri odchode je klient povinný zaplatiť
za dodatočné čistenie zmluvnú pokutu podľa veľkosti apartmánu od 20-50 € na mieste.

EXTRA
ZĽAVA

do 10%

EXTRA
ZĽAVA

do 10%

Dom ZORA

EXTRA
ZĽAVA

do 10%
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Dom VITOMIR *** od 62 € /osoba
v stredisku MANDRE, 200 m od mora, 150 m centrum, obchod a reštaurácie, 14 km Novalja,
Wi-Fi, záhradný gril, parkovanie vo dvore. Prízemie: AP/2+1 (cca 25 m2) pre 2-3 osoby – 2-
lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom
s možnosťou 1 prístelky – rozkladací gauč, sprcha/WC, terasa. 2× AP/4+1 (cca 50 m2) pre 4-
5 osôb – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, v jednej izbe možnosť prístelky, denná
miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom, sprcha/WC, terasa.

Dom BERNARDICA *** od 62 € /osoba
v stredisku MANDRE, 200 m od mora a od centra, 300 m obchod a reštaurácie, záhradný gril,
parkovanie pri dome. Prízemie: STD/2 (cca 20 m2) pre 2 osoby – 2-lôžkové štúdio s man-
želskou posteľou, kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa. AP/2+1 (cca
30 m2) pre 2-3 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, denná
miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa. AP/4 (cca 50 m2)
pre 3-4 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, 2-lôžková izba so samostatnými lôž-
kami, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa. 1. po-
schodie: AP/4 (cca 50 m2) pre 3-4 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, 2-lôžková
izba so samostatnými lôžkami, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom, TV-SAT,
sprcha/WC, klimatizácia, terasa. AP/5 (cca 45 m2) pre 4-5 osôb – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, denná miestnosť s ku-
chynkou a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, terasa.

Dom JOSIPA *** od 62 € /osoba
v stredisku MANDRE, 300 m od mora, 400 m centrum, 200 m obchod a reštaurácie, záhradný
gril, parkovanie pri dome. Prízemie: AP/4+1 (cca 50 m2) pre 4-5 osôb – dve 2-lôžkové izby
s manželskou posteľou, v jednej s tretím samostatným lôžkom, kuchynka s jedálenským kútom,
TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, Wi-Fi, nadkrytá terasa s výhľadom do záhrady. 1. poschodie:
STD/2+1 (cca 30 m2) pre 2-3 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným
lôžkom, kuchynka s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, Wi-Fi, terasa s vý-
hľadom na záhradu. AP/3+1 (cca 36 m2) pre 3-4 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou
a samostatným lôžkom, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom s možnosťou
prístelky pre 1 osobu, sprcha/WC, menší balkón s výhľadom záhradu. 2. poschodie: AP/4+1
(cca 50 m2) pre 4-5 osôb – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, v jednej s tretím samo-
statným lôžkom, kuchynka s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, Wi-Fi, bal-
kón s výhľadom na more.

Apartmány 7.4.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-18.8.
PAG - MANDRE 1.9.-27.10. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Vitomir AP/2 180 240 280 430 510 550
Vitomir AP/2+1 220 280 330 510 610 660
Vitomir AP/4 260 330 380 570 710 790
Vitomir AP/4+1 310 370 430 640 810 910
Bernardica AP/2 180 240 280 430 510 550
Bernardica AP/2+1 220 280 330 510 610 660
Bernardica AP/4 260 330 380 570 710 790
Bernardica AP/5 310 390 450 660 820 910
Josipa AP/2 180 240 280 430 510 550
Josipa AP/2+1 220 280 330 510 610 660
Josipa AP/4 260 330 380 570 710 790
Josipa AP/4+1 310 390 450 660 820 910

Detské zľavy: dieťa do 4r. na lôžku rodiča ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -10 % do 31.3.2018 
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa dospelý 16 €/týždeň, 
8 €/týždeň osoba od 12-18r. Príplatky: klimatizácia ap/2-5 = 5 €/deň, ap/6 = 6 €/deň. Kau-
cia: 30 €/osoba. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
Upozornenie: v prípade veľmi znečisteného apartmánu pri odchode je klient povinný zaplatiť
za dodatočné čistenie zmluvnú pokutu podľa veľkosti apartmánu od 20-50 € na mieste.
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Dom GORANKA ***+
od 102 € /osoba
v stredisku STARA NOVALJA, 10 m od pláže, 1,4 km centrum, 200 m reštaurácia, 400 m obchod,
parkovanie pri dome. 1. poschodie: AP/2+2 (cca 32 m2) pre 2-4 osoby – 2-lôžková izba s man-
želskou posteľou, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom s možnosťou prístelky
pre 2 osoby – gauč, umývačka riadu, kávovar, trezor, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, Wi-Fi,
terasa s výhľadom na more. AP/4+2 (cca 44 m2) pre 4-6 osôb – dve 2-lôžkové izby jedna s man-
želskou posteľou, druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským
kútom s možnosťou prístelky pre 2 osoby – gauč, umývačka riadu, kávovar, trezor, sprcha/WC,
TV-SAT, klimatizácia, Wi-Fi, balkón  s výhľadom na more. 3. poschodie: 2× AP/4+2 (cca 50 m2)
pre 4-6 osôb – dve 2-lôžkové izby jedna s manželskou posteľou, druhá s oddelenými lôžkami, denná
miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom s možnosťou prístelky pre 2 osoby – gauč, umý-
vačka riadu, kávovar, trezor, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, Wi-Fi, balkón s výhľadom na more.

Dom REGINA

Dom REGINA Dom REGINA

Dom URICA

Dom URICA

Dom URICA

Dom URICA

Dom REGINA ***
od 66 € /osoba
v stredisku STARA NOVALJA, 200 m od mora, 800 m centrum a reštaurácie, 500 m obchod,
parkovanie pri dome. 1. poschodie: AP/4+1 (cca 50 m2) pre 4-5 osôb – dve 2-lôžkové izby
s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom s možnosťou prí-
stelky pre 1 osobu – gauč, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, Wi-Fi, terasa s výhľadom do zá-
hrady. AP/4+2 (cca 50 m2) pre 4-5 osôb – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná
miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom s možnosťou prístelky pre 2 osoby – 2× gauč,
sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, Wi-Fi, nadkrytá terasa s výhľadom do záhrady.

Dom URICA ***
od 80 € /osoba
v stredisku STARA NOVALJA, 100 m od mora, 2 km centrum Novalje, 300 m reštaurácia, 1 km
obchod, parkovanie pred domom. 1. poschodie: AP/2+1 (cca 25 m2) pre 2-3 osoby – 2-lôžková
izba s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s kuchynkou a jedálenským kútom s možnosťou
prístelky pre 1 osobu, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, Wi-Fi, balkón s výhľadom na more.

Apartmány 7.4.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-18.8.
ST. NOVALJA 1.9.-27.10. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
Goranka AP/4 480 520 650 750 1.090 1.190
Goranka AP/6 610 650 860 990 1.380 1.500
Urica AP/3 240 310 350 530 750 860
Regina AP/4 280 360 390 620 880 985
Regina AP/5 330 420 460 720 990 1.140

EXTRA ZĽAVA: -10 % do 31.3.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia ap/2-5 = 5 €/deň, ap/6 = 6 €/deň. Kaucia:
30 €/osoba. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
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Dom MARIO ***
od 104 € /osoba
v časti SRIMA, 50 m od pláže, 400 m centrum, 300 m reštaurácia, parkovanie pri dome. Troj-
podlažný apartmánový dom má štyri moderne zariadené, klimatizované apartmány s Wi-Fi
pripojením, parkovanie pri dome. Prízemie a 2.poschodie: po jednom AP/4+1 – dve 2-
lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou, druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť
s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, TV-SAT, sprcha/WC,
klimatizácia, balkón s (čiastočným) výhľadom na more. 1.poschodie: 2× AP/2+1 – 2-lôžková
izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkla-
dacím gaučom pre 1 osobu, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, balkón s výhľadom do záhrady
čiastočne aj na more.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.

AP/4+1

Dom NIKA *** 
od 138 € /osoba
250 m od centra Vodíc, 20 m od pláže, 50 m reštaurácia, 150 m obchod, parkovanie pri dome.
Dvojpodlažný apartmánový dom má klimatizované apartmány s Wi-Fi. Prízemie: AP/2+2
– 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, denná miestnosť s kuchyn-
ským, jedálenským kútom a 2 samostatnými lôžkami, kúpeľňa/WC, TV-SAT, krytá terasa so
záhradným nábytkom. AP/2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, kuchynka, jedálenský
kút, sprcha/WC, TV-SAT, balkón. 1.poschodie: AP/4+1 – dve 2-lôžkové izby s manželskou
posteľou, kuchynka, denná miestnosť s jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu,
kúpeľňa/WC, samostatné WC, TV-SAT, balkón s výhľadom na more.

Dom 5.5.-16.5. 16.5.-7.7. 7.7.-24.8.
NIKA 8
AP/2 320 420 490
AP/4 520 620 750
AP/4+1 570 770 970
*AP/2+2 470 570 720
Prístelka v AP/2+2 70 70 70

*Prístelka buď pre 2 deti do 12r. alebo 1 dospelá osoba

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Príplatok: klimatizácia 5 €/deň platba
na mieste Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.

VODICE Stredná Dalmácia

Dom MIRKO ***
od 173 € /osoba
v časti SRIMA, 150 m od pláže, 150 m centrum 20 m reštaurácia, parkovanie pri dome. Troj-
podlažný apartmánový dom má šesť moderne zariadených, klimatizovaných apartmánov 
s Wi-Fi pripojením, parkovanie vo dvore. 1.poschodie: 3× AP/2+2 – 2-lôžková izba s man-
želskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom
pre dve osoby, TV-SAT, sprcha/WC, fén, klimatizácia, balkón s výhľadom do záhrady. 2.po-
schodie: 3× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským
a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre dve osoby, TV-SAT, sprcha/WC, fén, klimati-
zácia, balkón s výhľadom do záhrady.

Dom 5.5.-16.6. 16.6.-18.8. 18.8.-25.8.
MIRKO 25.8.-29.9.
AP/2+2 795 944 838

*Prístelka buď pre 2 deti do 12r. alebo 1 dospelá osoba

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.

Dom do 26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9.
MARIO od 29.9. 1.9.-29.9.
AP/2+1 447 462 547 632 703 746 689 646
AP/4+1 646 660 746 831 902 944 888 745
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Dom ANGELO ***
od 148 € /osoba
v časti SRIMA, 250 m od pláže, 150 m centrum, 250 m reštaurácia, parkovanie pri dome. Troj-
podlažný apartmánový dom má šesť moderne zariadených, klimatizovaných apartmánov,
parkovanie pri dome. Prízemie: AP/2+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná
miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, TV-SAT,
sprcha/WC, klimatizácia, terasa do záhrady. 1.poschodie: AP/3+1 – dve 2-lôžkové izby,
jedna s manželskou posteľou, druhá s rozkladacou posteľou pre dve osoby, denná miestnosť
s kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, balkón s výhľadom do
záhrady.

Dom 30.6.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-11.8. 11.8.-18.8.
ANGELO 18.8.-1.9.
AP/2+1 497 582 596 568
AP/3+1 596 682 696 667

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záve-
rečné upratovanie, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta. 

Dom CUPIC ***
od 111 € /osoba
v časti SRIMA, 200 m od pláže, 500 m centrum, 300 m reštaurácia, parkovanie pri dome. Dvoj-
podlažný apartmánový dom má tri moderne zariadené, klimatizované apartmány, vonkajší
gril s posedením, parkovanie vo dvore. Prízemie: 2× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 
2 osoby (2 deti do 12r. alebo 1 dospelý), TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, terasa do ulice. 
1.poschodie: AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchyn-
ským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV-SAT, sprcha/WC, klimati-
zácia, menší balkón s výhľadom do záhrady.

Dom 2.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9. 1.9.-29.9.
CUPIC 8
AP/2+2 447 575 596 447

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záve-
rečné upratovanie, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.

Dom CELIJA *** 
od 118 € /osoba
v časti SRIMA, 150 m od pláže, 250 m centrum, 200 m reštaurácia, parkovanie pri dome. Troj-
podlažný apartmánový dom má tri klimatizované apartmány s Wi-Fi pripojením a parkovanie
pri dome. Prízemie: AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s ku-
chynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV-SAT, sprcha/WC, kli-
matizácia, terasa do ulice. 1.poschodie: 2× AP/4+1 – prvý apartmán má dve izby, jedna
2-lôžková s manželskou posteľou, druhá 3-lôžková izba s oddelenými lôžkami, druhý apartmán
má jednu 2-lôžkovú a druhú 3-lôžkovú izbu, obe s manželskou posteľou a v 3-lôžkovej izbe je
tretie samostatné lôžko, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT,
sprcha/WC, klimatizácia, balkón s výhľadom do záhrady.

Dom 2.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-11.8. 11.8.-18.8.
CELIJA 1.9.-29.9. 18.8.-1.9.
AP/2+2* 398 483 497 582 596 568
AP/4+1 596 682 696 824 845 805
*Prístelka buď pre 2 deti do 12r. alebo 1 dospelá osoba

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, pobytovú taxu, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.
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Dom LJUBICA ***
od 99 € /osoba
Vodice, 400 m od pláže, 550 m centrum, 250 m reštaurácia. Dvojpodlažný apartmánový dom
má tri klimatizované apartmány s Wi-Fi pripojením, záhradný gril a parkovanie pri dome.
1.poschodie: 3× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s ku-
chynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre dve osoby, možnosť prístelky (+1)
len pre dieťa do 10r., TV-SAT, kúpeľňa/WC, klimatizácia, balkón s výhľadom do záhrady.

Dom 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
LJUBICA 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
AP/2+2 (+1) 398 447 547 596
Prístelka/dieťa do 10r. (+) 50 50 50 50

*Prístelka buď pre 2 deti do 12r. alebo 1 dospelá osoba

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizácia, Wi-Fi, pobytovú taxu, spotrebu vody a energií,
posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.
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Dom LUKA ***
od 99 € /osoba
Vodice, 200 m od pláže, 1 km centrum, 100 m reštaurácia. Dvojpodlažný apartmánový dom
má tri klimatizované apartmány s Wi-Fi pripojením a parkovanie pri dome. Prízemie: 2×
AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálen-
ským kútom a rozkladacím gaučom pre dve deti, sprcha/WC, klimatizácia. Druhý apartmán –
3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, denná miestnosť s kuchynským
a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu. 1.poschodie: AP/6+1 – tri 2-lôž-
kové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a gau-
čom pre 1 osobu, sprcha/WC, klimatizácia, balkón s výhľadom do záhrady.

Dom 2.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9.
LUKA 1.9.-29.9.
AP/2+2* 398 569 596
AP/6+1 895 1.065 1.093
*Prístelka buď pre 2 deti do 12r. alebo 1 dospelá osoba

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizácia, Wi-Fi, pobytovú taxu, spotrebu vody a energií,
posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.

Dom ANGELI ***
od 88 € /osoba
Vodice, 400 m od pláže, 1 km centrum, 80 m reštaurácia. Trojpodlažný apartmánový dom má
tri klimatizované apartmány s Wi-Fi pripojením a parkovanie pri dome. 1.poschodie: 2×
AP/2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, balkón. 1× STD/2 apartmán typu štúdio – jedna
miestnosť. 1× AP/2+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchyn-
ským a jedálenským kútom a gaučom pre 1 osobu, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, balkón.
2× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedá-
lenským kútom a rozkladacím gaučom pre dve osoby, TV-SAT, sprcha/WC, klimatizácia, balkón.

Dom 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.
ANGELI 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/2 220 270 320 420 470
AP/2 260 320 370 470 520
AP/2+1 310 370 420 520 570
AP/2+2 350 420 470 580 670

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, Wi-Fi, pobytovú taxu, klimatizáciu, spotrebu vody a energií,
posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, pracovníka agentúry, DPH. Cestovné poistenie: 2
€/osoba/deň. Doprava: 100 €/osoba + nástupné miesta.

AP/4+1
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Apartmány MEDENA ***
od 76 € /osoba
Poloha: apartmánové stredisko 1 km od Segetu, 4 km od centra Trogiru, 50 m od pláže. Vy-
bavenie: centrálna recepcia s trezorom za poplatok, zmenáreň, Wi-Fi zdarma, reštaurácia,
práčovňa, supermarket, nočný klub, parkovanie zdarma v blízkosti apartmánov. Ubytovanie:
klimatizované apartmány typu STANDARD sú staršie s pôvodným nábytkom. Renovované typu
STANDARD PLUS (+) s novým nábytkom. Všetky majú kuchynku s kávovarom, TV-SAT, klima-
tizáciu, kúpeľňu/WC. Typ Standard plus má navyše hriankovač, rýchlovarnú kanvicu, mikrovlnku
a v kúpeľni fén. Prízemie: AP/2+1 A – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miest-
nosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, terasa na morskú
stranu. Poschodie: AP/4+1 B – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť
s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, balkón na morskú
stranu. Stravovanie: individuálne, možnosť dokúpenia polpenzie – raňajky bufet, večera
výber z 3 menu. Šport a zábava: basketbal, plážový volejbal, multifunkčné ihrisko vhodné
aj na skupinové cvičenia, animačné programy pre deti aj dospelých od 15.6.-15.9., ranné cvi-
čenia, aerobik, večerný program. Za poplatok: tenis, minigolf, vodné športy na pláži, poži-
čovňa šliapadiel, člnov, kanoe, bicyklov, škola potápania. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom
do mora, vhodná pre rodiny s deťmi, prírodná skalnatá, časť pre naturistov, ležadlá a slnečníky
za poplatok.

Apartmány 7.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.
MEDENA 29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8.
AP/2+1 A Standard 280 350 430 580 690 810
AP/4+1 B Standard 380 460 630 810 930 1.070
AP/2+1 A Standard + 390 510 620 820 960 1.120
AP/4+1 B Standard + 530 640 840 1.090 1.260 1.420

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky – výmena
2× za týždeň, záverečné upratovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, DPH. Povinný príplatok: pobytová
taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: polpenzia dospelý 182
€/týždeň, dieťa 3-10r. 91 €/týždeň, dieťa 10-12r. 127 €/týždeň, dieťa do 3r. ZDARMA, malý
pes 10 €/deň nie je možný v type Standard+, detská postieľka 6 €/deň (platby na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava:100 €/osoba + nástupné miesta.

Villa MALO MORE ***
od 73 € /osoba
Poloha: na ostrove Čiovo v stredisku Arbanija, 5 km od centra Trogiru, 10 m od pláže, obchod
a reštaurácia 15 m. Vybavenie: novopostavený aparthotel s moderne zariadenými apart-
mánmi s rozlohou (cca 50-70 m2), recepcia, Wi-Fi zdarma, reštaurácia, lounge bar, služba pra-
nia a žehlenia, minimarket, parkovanie zdarma, garáž za poplatok. Ubytovanie: klimatizované
apartmány majú kuchynku s kávovarom, rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnkou, TV-SAT, rádio
s CD, Wi-Fi, kúpeľňu/WC, fén, zariadený balkón s výhľadom na more. AP/2 (50 m2) – 2-lôžková
izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, balkón s
prekrásnym pohľadom na more. AP/2+1 (50 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, bal-
kón s prekrásnym pohľadom na more. AP/2+2 (50 m2) – 2-lôžková izba s manželskou poste-
ľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1
dospelého a 1 dieťa do 12r., balkón s prekrásnym pohľadom na more. AP/4+2 (70 m2) – dve
2-lôžkové izby jedna s manželskou posteľou, druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s
kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 dospelého a 1 dieťa do 12r.
alebo 2 deti do 16r., 2× kúpeľňa/WC, balkón s prekrásnym pohľadom na more. Stravovanie:
individuálne, možnosť dokúpenia polpenzie – raňajky bufet, večera výber z 3 menu. Šport a
zábava: za poplatok v blízkosti fitness centrum, tenis, vodné športy na pláži, požičovňa skútrov
a bicyklov, škola potápania, výlety loďou. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná
pre rodiny s deťmi, ležadlá a slnečníky za poplatok.

Extra zľava -5% do 1.5.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-
18r.. Príplatky: polpenzia dospelý/dieťa do 10r. 150 €/75 €/týždeň, raňajky dospelý/dieťa do
10r. 56 €/28 €/týždeň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Villa 21.4.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-11.8. 11.8.-18.8. 25.8.-1.9.
MALO MORE 15.9.-13.10. 1.9.-15.9. 18.8.-25.8.
AP/2(+1+1) 378 514 537 648 666 751 765 723 574
AP/4(+1+1) 437 616 646 834 865 950 964 922 709

EXTRA
ZĽAVA

do 5 %
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Dom KATUSIC ***
od 142 € /osoba
v časti DUĆE, nad magistrálou, 2,5 km severne od Omišu, 40 m od piesčitej pláže, 60 m reš-
taurácia, 200 m obchod, parkovanie pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom, parkovisko,
garáž. 1.poschodie: AP/3 (cca 30 m2) 3-lôžková izba, kuchyňa s jedálenským kútom,
sprcha/WC, TV-SAT, garáž, balkón s výhľadom na more, klimatizácia. AP/2+3 (cca 70 m2) 2-
lôžková izba s manželskou posteľou a vlastnou kúpeľňou/WC, denná miestnosť s kuchynským
a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby a možnosť prístelky pre tretiu osobu,
kúpeľňa/WC, TV-SAT, balkón (cca 21 m2) s výhľadom na more, klimatizácia.

Dom 26.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-25.8.
KATUSIC 8.9.-29.9. 25.8.-8.9.
AP/3 510 540 570
AP/2+3 710 770 870

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatok: klimatizácia za poplatok (na mieste). Cestovné pois-
tenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Dom IVICA *** 
od 118 € /osoba
v časti DUĆE, 160 m od piesočnej pláže, 1,5 km centrum Omišu, 120 m obchod a reštaurácie,
parkovanie pri dome. Trojpodlažná budova má 7 klimatizovaných apartmánov a parkovisko
pri dome. Prízemie: AP/3+2 (cca 38 m2) – 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samo-
statným lôžkom, denná miestnosť s dvoma pohovkami pre 2 osoby s mini kuchynkou a jedá-
lenským kútom, sprcha/WC, SAT-TV, terasa. AP/3 (cca 27 m2) – 3-lôžková izba s manželskou
posteľou a samostatným lôžkom, TV-SAT, samostatná kuchynka s jedálenským kútom,
sprcha/WC, 2× terasa s výhľadom na more. 1.poschodie:. 2× STD/2 (cca 16 m2) – 2-lôžkové
štúdio s manželskou posteľou, TV-SAT, kuchynský a jedálenský kút, sprcha/WC, balkón. 2×
AP/3 (cca 22 m2) – 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, TV-SAT, ku-
chynský a jedálenský kút, sprcha/WC, balkón s výhľadom na more.

Dom 26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.
IVICA 15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
STD/2 290 320 350 380 390 450
AP/3 340 360 410 450 480 510
AP/4 470 510 520 590 650 690

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia na predplatenú kartu (platba na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

AP/2

Dom JOE ***
od 123 € /osoba
v časti DUĆE, 30 m od piesočnej pláže, 2,5 km centrum Omišu, 50 m obchod a reštaurácie.
Trojpodlažná budova má 5 apartmánov a parkovisko pri dome. Prízemie: STD/2 Luka (cca
20 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, kuchynka s jedálenským kútom, sprcha/WC,
bez balkóna. 1.poschodie: AP/2 (cca 19 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, ku-
chynka s jedálenským kútom, sprcha/WC, bez balkóna. 3× STD/3 (cca 19 m2) – 2-lôžkové
štúdio s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, mini kuchynský kút, sprcha/WC, balkón
s výhľadom na more.

Dom 26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.
JOE 15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2 350 360 390 440 450 490
AP/3 380 420 470 510 540 560
STD/3 370 410 450 480 490 540
STD/2 Luka 410 420 460 480 530 550

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + ná-
stupné miesta.
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Hotel PLAŽA ****
od 333 € /osoba
Poloha: v centrálnej kľudnej časti medzi centrom mesta cca 150 m a známou piesčitou plážou
cca 100 m, 20 m od štrkovej pláže. Vybavenie: menší, moderný, plne klimatizovaný luxusný
hotel. Má recepciu, zmenáreň, aperitív bar a klimatizovanú reštaurácia s prekrytou terasou,
welllness za poplatok (vírivky, turecká, fínska sauna, masáže...), Wi-Fi zdarma, bezplatné par-
kovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, župan, fén,
telefón, mini bar, TV-SAT, internetové pripojenie. Izby s balkónom za príplatok a len na vyžia-
danie. Výhľad môže byť zakrytý stromami. Stravovanie: raňajky formou bufetu. Šport a zá-
bava: podľa aktuálnej miestnej ponuky, večerná zábava na terase. Pláž: piesčitá s pozvoľným
vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi. Pes nie je povolený.

Hotel 7.4.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-11.8.
PLAŽA 20.10.-1.12. 29.9.-20.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 11.8.-1.9.
Dosp. v 1/2+1 333 353 421 490 578 627
Dieťa 2-12r./príst. ZDARMA ZDARMA 126 245 289 314
Dospelý v 1/2+1 BMS 382 421 568 617 686 735
Dieťa 2-12r./príst. ZDARMA ZDARMA 171 309 343 368
Večere/osoba 50 50 70 70 70 70

Zľavy:dieťa 2-12r. na prístelke s 2 dospelým v termíne od 1.1.-19.5. a 29.9.-1.12. ZDARMA,
v termíne 19.5.-2.6. a 15.9.-29.9. zľava -70%, v termíne 2.6.-15.9. zľava -50%. Dieťa
od 2-12r. na lôžku s 1 dospelým v termíne 1.1.-19.5. a 29.9.-1.12. -50% a v termíne
19.5.-7.7. a 1.9.-29.9 zľava -30%, v termíne 7.7.-1.9.2018 zľava -20%. Dve deti 2-12r.
v 1/2 izbe v termíne 1.1.-28.4. a 20.10.-1.12. zľava -30% a v termíne 28.4.-20.10. zľava
-20%. Osoba od 12r. na prístelke s 2 dospelými -30%. Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× raňajky, klimatizáciu, DPH. Povinný príplatok: pobytová
taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatok: 1-lôžková izba na vyžia-
danie, detská postieľka 6 €/deň ( platba na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Do-
prava: individuálna.

LUXUS

Dom JERIČ ***
od 98 € /osoba
v centre OMIŠu, 80 m od piesčitej pláže, 50 m od obchodu, 30 m od reštaurácie, parkovanie
na centrálnom parkovisku na kartu. Klimatizovaný apartmán na 2.poschodí: AP/4+2 – dve
2-lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby,
kuchynským a jedálenským kútom, umývačka riadu, TV-SAT, sprcha/WC, práčka, Wi-Fi, balkón
s výhľadom na more.

Dom 26.5.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-29.9.
JERIĆ 8
AP/4+2 586 706 795 835 736 616

Extra zľava -5% do 1.5.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, Wi-Fi,
záverečné upratovanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16
€/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava:
individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 5 %

Dom LIOVIC ***
od 157 € /osoba
v časti DUĆE, 200 m od piesočnej pláže, 1,5 km centrum Omišu, 150 m obchod a reštaurácie,
parkovanie pri dome. Trojpodlažná budova má 8 klimatizovaných apartmánov pre 22 osôb a
parkovisko pri dome. Na 1. a 2.poschodí:. 2× AP/3 (cca 30 m2) – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou a gaučom pre tretiu osobu, TV-SAT, kuchynský a jedálenský kút, sprcha/WC, balkón
(cca 7 m2) s výhľadom na more. AP/2 (cca 24 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
TV-SAT, kuchynský a jedálenský kút, sprcha/WC, balkón (cca 5 m2) s výhľadom na more.
AP/2+1 (cca 36 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, TV-SAT, kuchynský a jedálenský
kút s gaučom pre tretiu osobu, sprcha/WC, balkón (cca 9 m2) s výhľadom na more.

Dom 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.
LIOVIC 1.9.-22.9. 18.8.-1.9.
AP/2 440 540 580
AP/3 540 560 660
AP/2+1 470 570 680

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + ná-
stupné miesta.

AP/2+1AP/3
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Dom ČULJAK ***
od 163 € /osoba
v časti DUĆE, 1,5 km severne od Omišu, 60 m od piesčitej pláže, 100 m reštaurácia, 200 m ob-
chod, terasa so záhradkou, kryté parkovacie miesto. Prízemie: AP/6+2 – dve 2-lôžkové izby
s manželskou posteľou, 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom pre 2 osoby, kuchyňou a jedálenským kútom, sprcha/WC, samostatné WC, TV-SAT, za-
riadená terasa s oplotenou záhradkou, klimatizácia. AP/6+3 – tretie lôžko (prístelka) môže
byť v dennej miestnosti resp. v jednej z 2-lôžkových izieb.

Dom 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.
ČULJAK 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/6+2 1.420 1.520 1.620 1.820 1.920
AP/6+3 1.470 1.570 1.670 1.870 1.970

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatok: klimatizácia cca 7 €/deň (na mieste). Cestovné pois-
tenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Dom MARIN ***
od 83 € /osoba
v časti STANIČI, 60 m od pláže, 4 km od centra Omišu, 600 m od obchodu a od reštaurácie,
parkovanie pri dome. Štvorpodlažná budova vo svahu má 6 klimatizovaných apartmánov a par-
kovisko pri dome. 1.poschodie: 2× STD/2+1 – 2-lôžkové štúdio s manželskou posteľou
a prístelkou, mini kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, SAT-TV, balkón. 1×AP/2+2
– 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby,
kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, SAT-TV, balkón. 2.poschodie: 2× STD/2+1
a 1×AP/2+2 identické ako na 1.poschodí.

Dom 26.5.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-22.9. 22.9.-27.10.
MARIN 5
STD/2+1 308 457 557 457 338 249

EXTRA ZĽAVA: -5% do 1.5.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia 3 €/deň (platba na mieste). Cestovné po-
istenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 5 %

Hotel BRZET ***
od 305 € /osoba
Poloha: uprostred borovicového lesíka, 800 m južne od centra Omiša, 30 m od pláže. Vyba-
venie: zrekonštruovaný, plne klimatizovaný hotelový komplex pavilónového typu, centrálna
budova s recepciou, zmenáreň, aperitív bar, reštaurácia, TV miestnosť, internetový kút za po-
platok, nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky, sprcha/WC, fén, telefón, mini bar, TV-SAT, balkón s výhľadom na more. 1/1
izba je 1 osoba v 1/2. Výhľad môže byť zakrytí stromami. Stravovanie: polpenzia, raňajky
formou bufetu, večere výber z menu, možnosť doobjednania obedov – jednotné menu, 
k večeri v čase 19-21:00 nápoje bez obmedzenia od 13.6. do 12.9. (miestne biele a červené
víno, džús, voda) samoobslužne z automatu. Pred a po sezóne sa nápoje servírujú. Šport a
zábava: podľa aktuálnej miestnej ponuky. Pláž: cez miestnu komunikáciu, štrková s pozvoľ-
ným vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá za poplatok. Pes nie je povolený.

Hotel 5.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9. 29.9.-6.10.
BRZET 6.10.-27.10. 1.9.-29.9.
Dospelý v 1/2 BMS 305 315 382 399 490 326
Dospelý v 1/1 BMS 456 473 573 596 735 489

Zľavy: dieťa 2-10r. na prístelke s 2 dospelými -50%, dieťa 2-10r. na lôžku s 1 dospelým
-30%, 2. dieťa 2-6r. bez lôžka - 50%. Osoba od 10r. na prístelke s 2 dospelými -20%. 
EXTRA ZĽAVA: -15% do 1.2.2018 a -10% do 1.4.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu s nápojmi k večeri, DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatok: obedy 79 €
/osoba/týždeň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné
miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %
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EXTRA
ZĽAVA

do 5%

EXTRA
ZĽAVA

do 10%

Apartmány MALA LUKA **
od 124 € /osoba
Poloha: v zátoke MALA LUKA, cca 3 km od centra Omiša, 50 m od pláže. Vybavenie: recepcia
so zmenárňou, reštaurácia, aperitív bar, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie: 18
zrekonštruovaných, vkusne zariadených apartmánov. AP/4 (+1 až +2) – dve 2-lôžkové izby,
každá s možnosťou jednej prístelky, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom,
sprcha/WC, TV-SAT, terasa so záhradným nábytkom a výhľadom na more. Šport: tenisové
kurty za poplatok v blízkom kempe Galeb, ihrisko na loptové hry. Stredisko je vhodné pre po-
kojnú rodinnú dovolenku s deťmi.

Apartmány 5.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-25.8.
MALA LUKA 15.9.-29.9. 25.8.-15.9.
AP/ 4 497 646 865
Prístelka 5. resp. 6. os. 60 70 70

EXTRA ZĽAVA: -10% do 28.2.2018 a  -5 % do 30.4.2018
Poznámka: v apartmáne je možné pridať až 2 prístelky 
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatok za stravu: raňajky 68 €/os./týždeň, obedy alebo večere
119 €/os./týždeň, polpenzia 187 €/os./týždeň. Príplatky: detská postieľka 14 €/týždeň (platba
na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Dom MAMIČ ***
od 142 € /osoba
v časti Omiš – NEMIRA, 250 m od pláže, 3 km od centra Omišu, 50 m od obchodu. Štvorpod-
lažná budova vo svahu má 6 klimatizovaných apartmánov s Wi-Fi pripojením a parkoviskom
pri dome. Prízemie: 1×AP/2+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou a s prístelkou, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským a jedálenským kútom, kúpeľňa/WC,
terasa. 1.poschodie: 2× STD/2+1 – 2-lôžkové štúdio s manželskou posteľou a prístelkou,
mini kuchynským a jedálenským kútom (v jednom štúdiu sa nachádza na balkóne), sprcha/WC,
balkón s výhľadom na more. 2.poschodie: 1× STD/2 – 2-lôžkové štúdio s manželskou po-
steľou a prístelkou, mini kuchynským a jedálenským kútom na balkóne, sprcha/WC, balkón
s výhľadom na more.

Dom 23.6.-14.7. 14.7.-18.8. 18.8.-1.9.
MAMIĆ 0
STD/2 368 408 368
STD/2+1 427 487 427
AP/2+1 497 606 527

EXTRA ZĽAVA: -5% do 1.5.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia 5 €/deň (platba na mieste). Cestovné po-
istenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Dom BORZIC ***
od 99 € /osoba
v časti Omiš – NEMIRA, 200 m od pláže, 2,5 km od centra Omišu, 50 m od reštaurácie. Troj-
podlažná budova vo svahu má 8 klimatizovaných apartmánov s Wi-Fi pripojením a parkovi-
skom pri dome. Niektoré s čiastočným výhľadom na more. Prízemie: 2×AP/2+2,
1.poschodie: 3× AP/2+2 a 2.poschodie: 3× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou po-
steľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským a jedálenským kútom,
rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, kúpeľňa/WC, TV-SAT, Wi-Fi, klimatizácia, terasa/balkón
orientovaný na južnú stranu.

Dom 2.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-22.9. 22.9.-27.10.
BORZIC 0
AP/2+2 477 547 616 646 547 497 467

EXTRA ZĽAVA: -5% do 1.5.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r.,
8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia 5 €/deň (platba na mieste). Cestovné po-
istenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 5%
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Hotel HOLIDAY VILLAGE SAGITTA ***
od 288 € /osoba
Poloha: komplex uprostred borovíc, v stredisku RUSKAMEN skladajúci sa z hotelovej budovy,
apartmánov a bungalovov, cca 8 km južne od centra Omiša, cca 20-80 m od pláže. Vybavenie:
centrálna recepcia, Wi-Fi v priestoroch hotela zdarma, trezor, reštaurácia s terasou, zmenáreň,
aperitív bar, vonkajší bazén so sladkou vodou, strážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie:
Hotel – klimatizované 2-lôžkové izby typu STANDARD sú na prízemí bez balkóna a bez mož-
nosti prístelky, sprcha/WC, fén, telefón, TV-SAT, mini bar. Izby s možnosťou 1 prístelky sú s bal-
kónom a výhľadom na more. Klimatizované apartmány AP/2+2 – 2-lôžková izba, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským kútom, TV-SAT, kúpeľňa/WC, tele-
fón, dva balkóny. Bungalovy BGW/2+1 – klimatizované štúdiá s manželskou posteľou, tretie
lôžko je rozkladacie kreslo, mini kuchynský kút, kúpeľňa/WC, T-terasa. BGW/2+2 – klimati-
zovaný bungalov, 2-lôžková izba, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladacie kreslá resp. po-
schodová posteľ), kuchynský kút, TV-SAT, sprcha/WC, T-terasa. Služby v rámci all inclusive:
uvítací prípitok. Strava – raňajky, obedy a večere podávané formou bufetu, od 16-17 hod.
snack, káva, čaj. Nápoje – 10-23 hod. čapované miestne alkoholické a nealko nápoje v bare.
Šport a zábava: ležadlá a slnečníky pri bazéne (v obmedzenom počte). Za poplatok: vodné
športy na pláži, požičovňa šliapadiel, člnov, kanoe. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do
mora, vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá za poplatok. Pes nie je povolený.

Dom ANKICA ***
od 100 € /osoba
v časti RUSKAMEN, Lokva Rogoznica, 7 km južne od Omišu, 50 m od pláže, 500 m od obchodu
a reštaurácie, parkovanie pri dome. Štvorpodlažný apartmánový dom s veľkým grilom a spo-
ločnou terasou má klimatizované apartmány typu STD/2+1 (pre 2-3 osoby) – 3-lôžkové štúdio
s manželskou posteľou a prístelkou pre 1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT,
Wi-Fi, sprcha/WC, balkón na morskú stranu. AP/2+2 (pre 3-4 osoby) – jedna 2-lôžková izba
s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím
gaučom pre dve osoby, TV-SAT, Wi-Fi, sprcha/WC, balkón s výhľadom na more. AP/4 (pre 4
osoby) – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedá-
lenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT, Wi-Fi, balkón s výhľadom na more. Stravovanie: mož-
nosť polpenzie PP, raňajky a večere servírované.

Dom 26.5.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-22.9.
ANKICA 9.
STD/2+1 298 398 477 497 427 328
AP/2+2 398 497 606 626 527 427
AP/4 437 557 656 676 586 467

EXTRA ZĽAVA: -5% do 1.5.2018.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 14 €/týždeň/os. od 18r.,
7 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: klimatizácia 3 €/deň, polpenzia cca 103 €/osoba/týždeň
(platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Dom ANKICA 2.6.-16.6. 16.6.-14.7. 14.7.-18.8.
s polpenziou 8.9.-1.10. 18.8.-8.9.
Dospelý v STD/AP 249 268 318
Dieťa do 4r. ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dieťa od 4-12r. 125 134 160
Osoba od 12r. 199 215 255

Poznámka: v STD/2+1 minimálne 2 osoby, v AP/2+2 minimálne 3 osoby.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, zá-
verečné upratovanie, pracovníka agentúry, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týž-
deň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatok: klimatizácia 3 €/deň (platba na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Hotel HOLIDAY 14.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-18.8.
VILLAGE SAGITA 29.9.-31.10. 8.9.-29.9. 18.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 Standard 288 427 606 686
Dospelý v 1/2+1 BMS 318 467 666 736
Dospelý v BGW/2+1 299 427 616 696
Dospelý v BGW/2+2 308 447 656 706
Dospelý v AP/2+2 328 497 686 845
Dieťa 2-7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/1 BMS 457 636 875 994

Zľavy:dieťa 2-7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-12r. na lôžku s 1 dospelým -30%
a na prístelke s 2 dospelými -50%. Osoba od 12r. na prístelke 2 dospelými -20%. Dieťa
do 2r. bez služieb ZDARMA. EXTRA ZĽAVA -15% do 1.2.2018 a -10 % do 15.4.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× služby all inclusive, klimatizáciu, DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r, miestne poistenie 0,30 €/os./deň
(platba na mieste). Príplatok: detská postieľka 35 €/týždeň na vyžiadanie (platba na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/os./deň. Doprava: 110 €/os. + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 5 %

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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Grand Hotel SLAVIA ****
od 421 € /osoba
Poloha: v centre Baška Voda, 30 m od pláže. Vybavenie: plne klimatizovaný zrekonštruovaný
hotel, recepcia so zmenárňou a Wi-Fi zdarma, reštaurácia, reštaurácia á la carte s vinárňou „
Del Posto“, kaviareň „Kantun“, konferenčná sála, „Fontana“ Spa & Wellness (s vnútorným ba-
zénom so sladkou vodou, 2× vírivka, 4× sauna, masáže...), parkovisko 200 m od hotela za
poplatok cca 5 €/deň. Ubytovanie: klimatizované/vykurované 2-lôžkové izby, typu Standard,
Superior, Premium a Deluxe orientované na morskú stranu, alebo na pohorie Biokovo, niektoré
s balkónom a možnosťou 1 prístelky, Wi-Fi, trezor, sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón a mini bar.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu + bufet studené 
a teplé predjedlá, šaláty a dezerty. Šport a zábava: za poplatok – v blízkosti stolný tenis, te-
nisové kurty, vodné športy, požičovňa bicyklov. Pláž: okruhliaková s pozvoľným vstupom do
mora vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.

Grand hotel 31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
SLAVIA 13.10.-27.10. 29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9.
Dosp. v 1/2 B 421 451 510 627 784 912
Dosp. v 1/2+2 Comfort 471 499 559 676 842 970
Dosp. v 1/2+1 B Superior 499 530 617 735 902 1.029
Dosp. v 1/2+1 BMS Deluxe 578 608 696 813 980 1.107

Zľavy: Dieťa od 2-8r. na lôžku s 1 dospelým v termíne 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10. -
50%, v termíne 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9.  zľava -30%, a v termíne 9.6.-15.9. zľava -20%.
Dieťa od 8-13r. na lôžku s 1 dospelým v termíne 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10.  -40%, v ter-
míne 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. zľava -20%, a v termíne 9.6.-15.9. zľava -10%. Dieťa 2-
8r. na prístelke s 2 dospelým v termíne od 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10. ZDARMA, v termíne
19.5.-9.6. a 15.9.-29.9.  zľava -70%, v termíne 9.6.-15.9. zľava -60%. Druhé dieťa 2-
8r. na prístelke s 2 dospelým v termíne od 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10. zľava -80%, v ter-
míne 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. zľava -70%, v termíne 9.6.-15.9. zľava -60%. Dieťa 8-13r.
na prístelke s 2 dospelým v termíne od 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10. zľava -70%, v termíne
19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. zľava -50% a v termíne 9.6.-15.9. zľava -40%. Osoba od 13r.
na prístelke 2 dospelými -20%.

EXTRA ZĽAVA: -15 % do 31.1. a -10 % do 31.3. na termíny od 3.1.-9.6. a 16.9.-28.12.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, Wi-Fi, DPH. Povinné príplatky:
pobytová taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: parkovanie 35
€/týždeň pri hoteli Horizont, detská postieľka 35 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné po-
istenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel HORIZONT ****
od 353 € /osoba
Poloha: 200 m od centra Baška Voda, 50 m od pláže. Vybavenie: plne klimatizovaný hotel, recepcia
so zmenárňou, kozmetický salón, reštaurácia, reštaurácia a vínny bar „Matrioška“, plážová reštaurácia
a bar „Borik“, nové Spa & Wellness, konferenčná sála, fitnes centrum, vonkajší a vnútorný bazén so
sladkou vodou, vírivkou a terasou so slnečníkmi a ležadlami, parkovisko. Ubytovanie: klimatizo-
vané/vykurované 2-lôžkové izby, typu Economy, Standard, Superior a Suite orientované na morskú
stranu, alebo na pohorie Biokovo, väčšina s balkónom a s možnosťou 1 prístelky, detektor dymu,
Wi-Fi, trezor, sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, mini bar, balkón. Stravovanie: polpenzia – raňajky
a večere formou bufetu. Šport a zábava: v sezóne tanečná terasa so živou hudbou. Za poplatok:
tenis, vodné športy, požičovňa bicyklov. Pláž: okruhliaková s pozvoľným vstupom do mora vhodná
pre rodiny s deťmi, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.

Hotel 31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
HORIZONT 13.10.-27.10. 29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9.
Dosp. v 1/2 B Standard 353 382 461 539 637 745
Dosp. v 1/2+1 B Superior 372 412 480 568 657 765
Dosp. v 1/2+1 BMS Superior 412 431 519 608 696 804
Dosp. v 1/2+2 Suita BMS 637 676 804 931 1.030 1.130
Dieťa 2-8r. na prístelke ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Zľavy: Dieťa od 2-8r. na lôžku s 1 dospelým v termíne 31.1.-19.5. a 29.9.-27.10. -50%, v
termíne 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. -40%, a v termíne 9.6.-15.9.9. -30%. Dieťa od 8-13r. na
lôžku s 1 dospelým v termíne 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10. -40%, v termíne 19.5.-9.6. a 15.9.-
29.9. -30% a v termíne 9.6.-15.9. -20%. Dieťa 2-8r. na prístelke s 2 dospelým ZDARMA, 2.
dieťa 2-8r. na prístelke s 2 dospelými v termíne 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10. zľava -80%. v ter-
míne 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. zľava -70%, a v termíne 9.6.-15.9. zľava -60%. Dieťa 8-13r.
na prístelke s 2 dospelým v termíne od 31.3.-19.5. a 29.9.-27.10. zľava -70%, v termíne
19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. zľava -60% a v termíne 9.6.-15.9. zľava -50%. Osoba od 13r. na prí-
stelke 2 dospelými -20%. 
EXTRA ZĽAVA: -15 % do 31.1. a -10 % do 31.3. na termíny od 31.3.-8.6. a 15.9.-27.10. 
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, Wi-Fi, DPH. Povinné príplatky: pobytová
taxa 16 €/týždeň/os. od 18r., 8 €/týždeň/os. od 12-18r.. Príplatky: parkovanie 35 €/týždeň, detská
postieľka 35 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba
+ nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 8 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 15 %
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Dom IVANA ***
od 110 € /osoba
v pokojnej časti PROMAJNA, 6 km severne od Makarskej, 60 m od mora, v blízkosti obchod
a reštaurácie, parkovanie v blízkosti domu. Prízemie: 1× AP/2+2 identický s apartmánom
na 1.poschodí. 1× STD/2 pre 2 osoby – 2-lôžkové štúdio, so spoločným záhradným sedením
a grilom s AP/2 (+1) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s gaučom pre
1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, balkón/terasa na morskú stranu.
1.poschodie: 1× AP/4 (+1) pre 3-4 osoby – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, v jed-
nej je možnosť prístelky, veľká terasa s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, SAT-
TV, Wi-Fi, klimatizácia. 1× AP/2+2 pre 3-4 osoby – 2-lôžková izba, denná miestnosť
s kuchynským a jedálenským kútom a s rozkladacím gaučom pre 2 deti, sprcha/WC, SAT-TV,
Wi-Fi, klimatizácia.

Dom 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-29.9.
IVANA 0
STD/2 320 340 420 470 370 320
AP/2 (+1) 370 420 470 520 470 320
AP/2+2 440 560 680 799 640 399
AP/4 (+1) 499 620 740 860 680 599
Prístelka (+) 90 99 120 130 120 110

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, klimatizáciu, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 
8 €/týždeň/osoba od 12-18r., služby delegáta 5 €/os./týždeň. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Dom PRODAN ***
od 137 € /osoba
v tichej uličke na začiatku MAKARSKEJ v blízkosti hotela Biokovka, 180 m od pláže, 15 minút
chôdze od centra. V celom dome je Wi-Fi. Parkovanie pri dome vo dvore alebo na parkovisku
v blízkosti domu. Všetky apartmány majú komplet vybavenú kuchyňu – chladničku s mraz-
ničkou, umývačku riadu – niektoré bez, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu. Prízemie:
AP/4 – ideálne pre rodiny s malými deťmi. Má dve 2-lôžkové izby, kuchynský a jedálenský
kút bez umývačky riadu, kúpeľňu/WC, TV-SAT. Apartmán je bez klimatizácie ale prírodný chlad
zabezpečuje veľký citrónovník, pod ktorým je možné posedenie a ktorý tieni aj v horúcich let-
ných dňoch. 1. poschodie: AP/4+2 má tri 2-lôžkové izby, denná miestnosť s TV-SAT, možnosť
1 až 2 prísteliek, kuchyňa s jedálenským kútom, 2× kúpeľňu/WC, TV-SAT, klimatizáciu, balkón
na morskú stranu. Izba 1/2 – 2-lôžková izba s klimatizáciou, chladničkou a balkónom na
morskú stranu, sprcha/WC, TV-SAT. *Izba 1/2 – 2-lôžková bez klimatizácie, chladnička, balkón
do záhrady, sprcha/WC, TV-SAT. AP/4 dve 2-lôžkové izby, kúpeľňa/WC, kuchynský a jedálenský
kút, terasa s posedením.  Podkrovie: luxusný AP/4+2 je orientovaný na morskú stranu s veľ-
kou terasou. Má tri 2-lôžkové izby, 2× kúpeľňa/WC. Veľkú dennú miestnosť s  TV-SAT, kuchynský
a jedálenský kút, veľká terasa s výhľadom na more. Stravovanie: vlastná strava

Dom 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-29.9.
PRODAN 5
*AP/4 prízemie 740 815 925 940 885 670 640

1. poschodie – klimatizácia
AP/4 750 855 1.025 1.050 990 820 799
AP/6 895 999 1.365 1.425 1.225 925 899

2. poschodie – klimatizácia
AP/4 750 855 980 999 960 775 750
1/2 izba S/WC 380 425 475 480 445 385 380
*1/2 izba S/WC/V 340 370 430 440 415 330 320
Prístelka 99 115 140 140 130 90 80

Podkrovie
AP/4+1 lux 895 970 1.110 1.145 1.045 895 875
AP/6 1.070 1.180 1.435 1.480 1.305 1.050 1.030

*bez klimatizácie. 

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba
od 12-18r., služby delegáta 5 €/os./týždeň. Príplatok: parkovanie 15 €/auto (platba na
mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Promajna
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Hotel BIOKOVKA *** od 240 € /os.
Poloha: v borovicovom háji, v západnej časti MAKARSKEJ, 20 m od pláže, 800 m od centra.
Vybavenie: hotel je z časti využívaný ako rekreačno-rehabilitačné zariadenie, v priestoroch
recepcie Wi-Fi zdarma, klimatizovaná reštaurácia s terasou, aperitív bar, kaviareň, dva vnútorné
bazény s vyhrievanou morskou vodou, výťahy, ambulancia, TV miestnosť, internetový kút za
poplatok, detské ihrisko, fitnes centrum, sauna, masáže, bezbariérový prístup, bezplatné par-
kovisko podľa dostupnosti. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (rozkladací
gauč) a balkónom na morskú stranu. Izby s výhľadom na hory H bez možnosti prístelky. Všetky
izby majú sprchu/WC, telefón, TV-SAT. Niektoré aj klimatizáciu. Možnosť prenajať si mini chlad-
ničku za poplatok. Bezbariérové izby sú na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky a ve-
čere formou bufetu. Šport a zábava: na pláži tanečná terasa. Za poplatok mini golf, stolný
tenis, masáže, sauna, rehabilitácie a vodné športy. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do
mora, vhodná pre rodiny s deťmi, slnečníky a ležadlá za poplatok. Pes nie je povolený.

Hotel 3.2.-21.4. 21.4.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.
BIOKOVKA 13.10.-1.12. 29.9.-13.10. 15.9.-29.9.
Dospelý v 1/2 BH 240 280 360 475 550
Dospelý v 1/2+1 BMS 265 305 399 510 615
Dieťa do 7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Príplatok za 1/1 90 90 130 160 180

Detské zľavy: Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA, dieťa 7-14r. na prístelke s 2 dospe-
lými -50%. Osoba od 14r. na prístelke s 2 dospelými -20%. 

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 
16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r., služby delegáta 5 €/os./týždeň. 
Príplatky: obedy 98 €/os./deň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Dom MIROSLAV ***
od 120 € /osoba
250 m od centra MAKARSKEJ, 80 m od pláže. Parkovanie na ulici pred domom za poplatok.
V blízkosti obchody, pekáreň, reštaurácie a kaviarne. Všetky apartmány majú klimatizáciu, TV-
SAT, Wi-Fi, kúpeľňu/WC, balkón alebo terasu orientovanú na Biokovo alebo na morskú stranu.
Prízemie: 1× STD/2 (+1+1) – priestranné 2-lôžkové štúdio s veľkou terasou na posedenie,
denná miestnosť s kuchynským (dvojplatnička) a jedálenským kútom a s rozkladacím gaučom
pre 1-2 osoby (2 deti do 12r. alebo 1 dosp.). 1.poschodie: 1× AP/3 (+1) – 2-lôžková izba, denná
miestnosť s kuchynským (dvojplatnička) a jedálenským kútom a s rozkladacím gaučom pre 2
osoby (šírka 160 cm), sprcha/WC, fén, balkón do ulice. 2.poschodie: 1× AP/3 (+1) identický
ako na 1.poschodí, 1× AP/4 – dve 2-lôžkové izby orientované do tichšej uličky, denná miest-
nosť s veľmi dobre vybavenou kuchynkou, balkón na morskú stranu. Stravovanie: vlastné.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, klimatizáciu, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 
8 €/týždeň/osoba od 12-18r., služby delegáta 5 €/os./týždeň. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Hotel PALMA *** od 350 € /osoba
Poloha: neďaleko hotela Meteor, cca 600 m od centra MAKARSKEJ, 50 m od pláže. Vybave-
nie: zrekonštruovaný klimatizovaný hotel, recepcia so zmenárňou, reštaurácia, aperitív bar
s terasou, parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby, orientované na morskú
stranu, alebo na pohorie Biokovo, všetky s balkónom a s možnosťou 1 prístelky, Wi-Fi,
sprcha/WC, TV-SAT, telefón, mini chladnička. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu,
večere výber z menu + šalátový bufet + dezert. Šport a zábava: možnosti športového a kul-
túrneho vyžitia podľa aktuálnej miestnej ponuky. Pláž: dlhá, štrková pláž lemovaná borovicami
a pozvoľným vstupom do mora. Pes nie je povolený.

Hotel 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-18.8.
PALMA 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8.
Dospelý v 1/2 B 350 410 450 530
Dieťa 3-12r./prístelka 175 205 225 265
2.dieťa 3-12r./bez lôžka 175 205 225 265
Osoba od 12r./prístelka 280 328 360 424

Detské zľavy: Dieťa do 3r. ZDARMA. Detská postieľka zdarma na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, Wi-Fi, DPH. Povinný príplatok:
servisný poplatok 16 €/osoba od 18r., 8 €/dieťa od 12-18r.. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

Dom 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-22.9.
MIROSLAV 0
STD/2 (+2) 320 380 440 510 470 450 399
AP/3 (+1) 450 580 680 810 705 640 540
AP/4 610 640 860 940 790 680 610
Prístelka (+) 99 110 110 130 130 110 110



Dom RUŽA ***
od 143 € /osoba
na začiatku MAKARSKEJ v tichej uličke blízo hotela Biokovka, 180 m od pláže. 15 minút chôdze
od centra, parkovanie pri dome resp. vo dvore. 3.poschodie: AP/3 (+1) prekrásny výhľad na
celú Makarsku a pohorie Biokovo. Má jednu 3-lôžkovú izbu, dennú miestnosť s možnosťou 
1 prístelky. Kuchynský a jedálenský kút, klimatizácia, TV-SAT, Wi-Fi. AP/6 má tri 2-lôžkové
izby, kuchynský a jedálenský kút, klimatizáciu, 2× kúpeľňa/WC, TV-SAT, Wi-Fi, balkón so zá-
hradným nábytkom. Stravovanie: vlastné.

Dom RUŽA 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-29.9.
AP/4 570 750 860 1.020 940 760
AP/6 860 1.080 1.270 1.520 1.330 1.030
AP/3 (+1) 610 720 820 870 820 720
Prístelka + 95 95 120 140 130 105

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba
od 12-18r., služby delegáta 5 €/osoba nad 2r./týždeň. Príplatok: 15 €/auto (platba na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.
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Dom do 9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. od 8.9.
OPAČAK 0
AP/4 MS 646 746 852 1.022 1.045 993 775 746
AP/4 H 646 699 805 975 995 949 727 696
AP/6 (+1) 795 955 1.040 1.370 1.425 1.225 923 895
AP/2 (+1) 299 350 445 460 550 520 480 480
Prístelka + 99 99 120 140 140 130 110 99

Dom OPAČAK ***
od 162 € /osoba
v tichej uličke na začiatku MAKARSKEJ v blízkosti hotela Biokovka, 190 m od pláže, 15 minút
chôdze od centra. Parkovanie na parkovisku v blízkosti domu. 1. poschodie: 2× AP/4 na jed-
nom poschodí, čo dáva možnosť kombinovať väčšie skupiny 8-10 ľudí. AP/4 (+1) orientovaný
na morskú stranu MS má dve 2-lôžkové izby, veľkú dennú miestnosť s možnosťou 1 prístelky
(gauč), veľká kuchyňa vybavená chladničkou s mrazničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou
kanvicou, klimatizáciou, sprcha/WC, TV-SAT a veľkou terasou s prekrásnym výhľadom na more.
AP/4 (+1) orientovaný na pohorie Biokovo H má dve 2-lôžkové izby (do ap. sa vchádza cez
prvú spálňu), kuchynská a jedálenská časť s možnosťou 1 prístelky (gauč) je vybavená chlad-
ničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, klimatizáciou, 2× sprcha/WC, TV-SAT, veľký
balkón s výhľadom na pohorie. Stravovanie: vlastné.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba
od 12-18r., služby delegáta 5 €/osoba nad 2r./týždeň. Príplatok: parkovanie 15 €/auto (platba
na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Dom LENKA *** 
od 137 € /osoba
na začiatku MAKARSKEJ v tichej uličke za hotelom Biokovka, 220 m od pláže, 15 minút chôdze
od centra. Parkovanie vo dvore. V blízkosti obchody, reštaurácie a kaviarne. Všetky apartmány
majú klimatizáciu, TV-SAT, kúpeľňu/WC, balkón s výhľadom na Biokovo alebo na morskú
stranu. Prízemie: AP/3 – 3-lôžková izba, kuchyňa, balkón do dvora. 1.poschodie: AP/2 –
2-lôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa, kuchyňa, balkón do dvora. 2.poschodie:
STD/2 – 2-lôžková izba s kuchynským kútom, veľký balkón s výhľadom na Biokovo. AP/4 (+1)
– dve 2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím
gaučom pre 1 osobu, navyše samostatné WC, balkón na morskú stranu MS. Stravovanie:
vlastné.

Dom 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-29.9.
LENKA 0
AP/4 (+1) MS 570 750 860 1.020 940 760
AP/3 610 710 760 820 740 650
AP/2 (+1) 430 460 510 570 520 460
STD/2 (+1) 410 450 470 520 470 410
Prístelka + 95 95 120 140 130 105

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba
od 12-18r., služby delegáta 5 €/osoba nad 2r./týždeň. Príplatok: 15 €/auto (platba na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.
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Dom KONDŽA ***
od 110 € /osoba
viacpodlažný dom v tichej uličke, 150 m od pláže. Parkovanie pri dome zdarma.
Apartmány: STD/2 – apartmán typu štúdio, miestnosť s jednou manželskou po-
steľou, možnosť 1 prístelky za príplatok, kuchynský kút na logii, niektoré s klima-
tizáciou za poplatok. Polovica orientovaná na pohorie Biokovo a duhá na morskú
stranu. Izby: 2-lôžkové resp. 3-lôžkové majú sprchu/WC a priestranný balkón. Niek-
toré naviac klimatizáciu za poplatok. Stravovanie: vlastná strava resp. možnosť
dokúpenia polpenzie cca 200 m od ubytovania – raňajky bufetové a večere výber
z 3 jedál, šalát, dezert a nápoj.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záve-
rečné upratovanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba
od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r., služby delegáta 5 €/os./týždeň. Príplatky:
klimatizácia v STD 5 €/deň – na vyžiadanie s platbou na mieste, možnosť dokúpiť
stravu – polpenzia s nápojom k večeri dospelý 150 €/týždeň, raňajky 70 €/týždeň,
večere 105 €/týždeň, dieťa do 10r. polpenzia s nápojom k večeri 105 €/týždeň, ra-
ňajky 45 €/týždeň,  večere 80 €/týždeň. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Do-
prava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Dom 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6.23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-15.9.
KONDŽA 5
Dospelý v 1/2 B 110 125 140 150 180 180 180 140
Prístelka 99 99 99 125 125 140 125 99
Dospelý v STD/2 140 165 170 180 190 210 210 160
Prístelka 135 155 155 155 155 165 145 125

Dom BIOKOVO ***
od 120 € /osoba
350 m od centra TUČEPI, 20 - 80 m od plážovej promenády, vedľa hotela Alga. Viac-
podlažná vila so záhradou, apartmány a izby s klimatizáciou, kúpeľňa/WC, balkón
alebo bez balkóna. Parkovanie za poplatok. Apartmány: STD/2 – apartmán typu
štúdio, miestnosť s jednou manželskou posteľou, možnosť 1 prístelky za príplatok
pre dieťa do 12r. (rozkladacie kreslo), kuchynský kút. STD/3 – miestnosť s jednou
manželskou posteľou a samostatným lôžkom, kuchynský kút, balkón s výhľadom
na more. STD/2+2 – dve 2-lôžkové izby medzi ktorými je kuchynka, v jednej izbe
možnosť 1 prístelky za príplatok, väčší balkón dostupný z oboch izieb s výhľadom
na more. Izby: 2- lôžkové bez balkóna, 3-lôžkové s možnosťou 1 prístelky. Všetky
izby majú chladničku. Stravovanie: vlastná strava resp. možnosť dokúpenia pol-
penzie – raňajky bufetové a večere výber z 3 jedál, šalát, dezert a nápoj.

Dom 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-8.9. 8.9.-29.9.
BIOKOVO 2
STD/2 250 340 380 450 380 340
STD/3 350 550 540 640 610 540
STD/2+2 510 680 720 840 780 640
1/2 izba bez B 250 340 360 410 340 250
1/3 (+1) izba B 360 510 570 590 540 480
Prístelka (+) 99 99 99 130 125 99

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r.,
8 €/týždeň/osoba od 12-18r., služby delegáta 5 €/os./týždeň. Príplatky: stravovanie
v hoteli Alga – Kaštelet ( švédske stoly) dospelý polpenzia 185 €/týždeň, raňajky
85 €/týždeň, večere 130 €/týždeň; deti do 10r. polpenzia 95 €/týždeň, raňajky 60
€/týždeň, večere 70 €/týždeň, parkovanie 15 €/auto (platba na mieste). Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Tučepi
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PODGORA, OREBIČ Stredná Dalmácia
Dom IVAN *** od 115 € /osoba
700 m od centra PODGORI, v časti Čaklje, 200 m od pláže (aj po schodoch), od reštaurácie a obchodu, záhradný gril, parkovanie pri dome. Všetky apart-
mány majú klimatizáciu, TV-SAT, Wi-Fi pripojenie a väčšina krásny výhľad na more a ostrovy Hvar a Brač. Prízemie: Pink STD/2+2 – 2-lôžkové štúdio
s manželskou posteľou, rozkladacím gaučom pre dve osoby s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, terasa s výhľadom na more. Turquoise
AP/3+2 – 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 až 2 osoby s kuchynským a je-
dálenským kútom, sprcha/WC, terasa s výhľadom na more. 1.poschodie: Navi AP/4+1 – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť
s kuchynským a jedálenským kútom a gaučom pre 1 osobu, 2× sprcha/WC, terasa s výhľadom na more. Green AP/5+1 – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom a možnosťou 1 prístelky, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom,
2× sprcha/WC, terasa s výhľadom na more. 2.poschodie: Šlank STD/2 až 3 – 3-lôžkové štúdio s manželskou posteľou a samostatným lôžkom,
oddelené barovým pultom od kuchynského a jedálenského kúta, sprcha/WC, balkón s výhľadom na more, terasa s výhľadom na pohorie Biokovo. Dvoj-
podlažný apartmán Matej AP/5+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, 3-lôžková izba s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, denná
miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a galériou s dvoma lôžkami, 2× sprcha/WC, terasa s výhľadom na more. Gold AP/2+2 – 2-lôžková
izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a gaučom pre 2 osoby, sprcha/WC, terasa s výhľadom na more.

AMINESS GRAND AZUR Hotel **** od 301 € /osoba
Poloha: uprostred borovíc, priamo pri pláži, 10 min. chôdze od mesta Orebič, 15 min. loďou od mesta Korčula. Vybavenie: plne klima-
tizovaný hotelový komplex, Wi-Fi zdarma, výťahy, zmenáreň, reštaurácia, aperitív bar s terasou, reštaurácia á la carte Lungomare s terasou
priamo pri pláži, beauty centrum s masážami, vonkajší bazén pre dospelých s ležadlami a slnečníkmi a detský bazén, oba so sladkou vodou,
detský mini klub Mirami, konferenčná miestnosť pre 50 osôb, predajňa suvenírov, nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie: komfortné
klimatizované 1- a 2-lôžkové izby, väčšina s možnosťou prístelky. Typ STANDARD bez balkóna s výhľadom do parku, typ SUPERIOR sú väčšie
opäť bez balkóna na morskú stranu, typ J.SUITE s balkónom a orientáciou na morskú stranu resp. do parku s možnosťou až 2 prísteliek. Ro-
dinné izby RI: 2-lôžková izba a 1-lôžková izba. Všetky izby majú trezor, mini bar, telefón, Wi-Fi, sprchu/WC, fén, TV-SAT. Väčšina s balkónom.
Stravovanie: all inclusive light – raňajky, obedy a večere formou bufetu, k obedu a večeri čapované, rozlievané nápoje bez obmedzenia.
Šport a zábava: animácie, terasa so živou hudbou, plážový volejbal, ihrisko na loptové hry, za poplatok škola surfovania, požičovňa
bicyklov a rôznych plavidiel, stolný tenis, v blízkosti tenisové kurty. Pláž: štrková, prírodná kamenistá s upravenými plochami na slnenie,
ležadlá a slnečníky za poplatok. V blízkom okolí (Vignja, Kučišta) pláže s priaznivým vetrom pre surfistov. Pes nie je povolený.

Hotel AMINESS 14.4.-5.5. 5.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.
GRAND AZUR 22.9.-20.10. 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 P 301 441 483 518 595 680
Dospelý v 1/2 BP 336 462 518 567 637 721
Dospelý v 1/2 P Superior 343 483 588 630 707 791
Dospelý v 1/2 MS Superior 364 490 595 644 721 798
Dieťa do 7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v RI 1/3 BMS 392 525 637 680 770 854
Dospelý v Suite 1/2 BMS 483 574 644 686 784 861
Dospelý v Suite 1/2 P 441 532 595 658 750 826
Dospelý v 1/1 378 540 658 707 777 854
Dospelý v 1/1 BMS 420 574 707 750 833 910

Dom do 2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
IVAN 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9.
Pink STD/2 310 390 410 510 610
Pink STD/2+1 390 460 510 590 690
Pink STD/2+2 460 510 560 660 760
Turquoise AP/2 310 460 510 560 610
Turquoise AP/2+1 410 510 590 660 710
Turquoise AP/2+2 460 610 660 760 810
Turquoise AP/2+3 590 6701 740 790 860
Navi AP/4 510 610 710 860 990
Navi AP/4+1 610 660 790 910 1.100
Green AP/4 510 610 710 860 990
Green AP/4+1 610 660 790 910 1.100
Green AP/4+2 660 760 860 990 1.130
Šlank STD/2 260 360 410 510 610
Šlank STD/3 360 410 460 560 710
Matej AP/4 560 610 760 860 990
Matej AP/4+1 610 760 860 990 1.100
Matej AP/4+2 710 810 910 1.100 1.190
Matej AP/4+3 760 860 960 1.130 1.225
Gold AP/2 310 360 460 560 660
Gold AP/2+1 360 460 510 610 760
Gold AP/2+2 460 510 590 690 790

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, Wi-Fi,
záverečné upratovanie, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r.,
8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Kaucia: 100 €. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava:
110 €/osoba + nástupné miesta.

Detské zľavy: dieťa od 0-7r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 7-14r. na lôžku
s 1 dospelým -30% a na prístelke s 2 dospelými -50%, 2 deti 0-14r. v 1/2 izbe -30. V RI
a suite: jedno dieťa od 0-14r. v RI na lôžku s 2 dospelými -50%, 2 deti od 0-14r. v suite
s 2 dospelými -30%. Osoba od 14r. na prístelke s 2 dospelými zľava -20%. POZN: Prístelka
je možná len v izbách typu SUPERIOR
Uvedené ceny sú výlučne informatívne, nevzťahuje sa na ne katalógová zľavu, aktuálnu cenu 
a zľavu si treba vždy overiť v CK. 
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× služby all inclusive light, klimatizáciu, Wi-Fi, pobytovú taxu,
DPH. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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Vila ANKORA ***
od 150 € /osoba
v SUPETARE v novej tichšej štvrti, 400 m od pláže, 15 min. chôdze od centra, 1,5 km od prístavu.
Novopostavená trojpodlažná vila má kvalitne zariadené klimatizované apartmány, s TV-SAT,
Wi-Fi, mikrovlnka, hriankovač, rýchlovarná kanvica, kávovar, sprcha/WC, fén, práčka, balkónom
alebo terasa, záhradný grill s posedením a drevom, parkovisko, detská postieľka k dispozícii.
Podkrovie: AP/2+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s možnosťou
1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom, balkón. Prízemie a 1.poschodie:
AP/4+1 – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky
(gauč) s kuchynským a jedálenským kútom, balkón resp. terasa. Stravovanie: vlastná strava.
Pláž: štrková, najbližšia je v zátoke Vela Luka, v okolí prírodné kamenisté. Pes nie je povolený.

Vila 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
ANKORA 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2+1 455 550 610 670
AP/4 620 730 850 910
AP/4+1 750 880 990 1.095

EXTRA ZĽAVA: -5 % do 28.2.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň
a uteráky – výmena 1× týždenne, záverečné upratovanie, delegáta, DPH. Povinný príplatok
pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Príplatok: lokálny
transfer pre klientov, ktorí pricestujú autobusom 10 €/osoba. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

Vila KARLA ***
od 153 € /osoba
v SUPETARE v starom meste, 100 m od pláže a od centra. Kvalitne zariadené klimatizované
apartmány s vlastným vchodom majú TV-SAT, Wi-Fi, hriankovač, rýchlovarnú kanvicu, kávovar,
sprchu/WC, balkón alebo terasu, záhradný grill s posedením, parkovanie pred domom. Príze-
mie: STD/2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, kuchynským a jedálenským kútom, te-
rasou pred vstupom. AP/2+2(+1) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou s možnosťou ešte
1 prístelky, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby s kuchynským a jedálenským
kútom, terasa. AP/4 – dve 2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom,
terasa. AP/4+2 lux – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, dve 1-lôžkové izby, denná miest-
nosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 3× klimatizácia, kuchyňa s jedálenským kútom, 2×
sprcha/WC, 2× balkón s výhľadom na more + priestranná terasa. Stravovanie: vlastná strava
resp. možnosť doobjednania, polpenzie – raňajky a večere v blízkej konobe „Gušti mora“. Pláž:
štrková, ležadlá a slnečníky za poplatok.

Vila 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.
KARLA 25.8.-8.9. 18.8.-25.8.
STD/2 420 490 570
AP/4 610 670 840
AP/2+2 (+1) 670 720 780
AP/4+2 lux 950 1.020 1.295
Prístelka (+) 60 70 80

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
uteráky – výmena 1× týždenne, záverečné upratovanie, delegáta, DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Príplatky: raňajky 64
€/os./týždeň, večera 98 €/os./týždeň, polpenzia 160 €/os./týždeň, dieťa do 12r. platí 50% ceny
za stravu, malý pes 10 €/deň na vyžiadanie, upratanie apartmánu a výmena uterákov 20 €, lo-
kálny transfer pre klientov, ktorí pricestujú autobusom 10 €/osoba. Cestovné poistenie:
2 €/osoba/deň. Doprava:110 €/osoba + nástupné miesta.

Dom FINKA ***
od 138 € /osoba
v SUPETARE, 150 m od supermarketu, 250 m od pláže, 350 m od centra. Apartmánový dom
ponúka 4 klimatizované apartmány s Wi-Fi pripojením, záhradným grilom a parkovaním pri
dome. 4× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským
a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sprcha/WC, TV-SAT, Wi-Fi, terasa.
Stravovanie: vlastná strava. Pláž: štrková. Pes nie je povolený.
Dom 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.
FINKA od 1.9. 25.8.-1.9.
AP/2+2 550 610 650 710

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľná bielizeň,
uteráky – výmena 1× týždenne, záverečné upratovanie, delegáta, DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Príplatok: lokálny
transfer pre klientov, ktorí pricestujú autobusom 10 €/osoba. Cestovné poistenie: 
2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 5%
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DIEŤA
ZDARMA 

do 3 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

Dom MARIA ***
od 113 € /osoba
v SUPETARE nad prístavom, 500 m od pláže, 500 m od centra. Apartmánový dom ponúka 
2 klimatizované apartmány s Wi-Fi pripojením, záhradným grilom a parkovaním vo dvore.
Prízemie a 1.poschodie: 1× AP/4+1+1 pre 4 až 6 osôb – 2-lôžková izba s manželskou po-
steľou, 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, denná miest-
nosť s kuchynským a jedálenským kútom, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, hriankovač,
kúpeľňa/WC, fén, TV-SAT, Wi-Fi, priestranná terasa s výhľadom na more a panorámu Supetaru.
Stravovanie: vlastná strava. Pláž: štrková.

Dom 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.
MARIA 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
AP/4 pre. 2 os. 350 410 510 550
AP/4 450 510 610 650
AP/4 (+1) posch. 550 610 710 750
Prístelka (+) 70 80 90 99

EXTRA ZĽAVA: -10 % do 31.3.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľná bielizeň,
uteráky - výmena 1× týždenne, záverečné upratovanie, delegáta, DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Príplatky: dieťa 
2-5r. bez nároku na lôžko 50% ceny prístelky (dieťa do 2r. zdarma), detská postieľka do 5r. 
5 €/deň – platba na mieste. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Dom NADA ***
od 219 € /osoba
v centre strediska SUTIVAN, 7 km od SUPETARu, 10 m od pláže. Trojpodlažná tradicionálna
vila má 3 klimatizované apartmány spolu pre 10-13 osôb, uzavretý dvor, vonkajší bazén so
sladkou vodou, sprchou a ležadlami, záhradný grill, parkovanie 10 m od domu. 1. a 2. po-
schodie: po jednom AP/4+1 – dve 2-lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miestnosť
s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom. TV-SAT, Wi-Fi pripojenie,
sprcha/WC, práčka, balkón/terasa. Stravovanie: vlastná strava.

Dom NADA 2.6.-30.6. 30.6.-1.9. od 1.9.
AP/4+1 1.095 1.350 1.095

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, bazén, spotrebu vody a energií, posteľnú
bielizeň, uteráky - výmena 1× týždenne, záverečné upratovanie, delegáta, DPH. Povinný prí-
platok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Aparthotel BABURA ***
od 90 € /osoba
v SUPETARE v tichej uličke, len 80 m od pláže a cca 200 m od centra mesta. Dvojpodlažný
aparthotel má 21 účelne zariadených apartmánov. Všetky majú klimatizáciu, Wi-Fi, TV-SAT,
sprchu/WC, balkónom resp. terasu orientovanú do záhrady alebo na morskú stranu a možnosť
parkovania. V areály sú k dispozícii dva záhradné grily. Na každom podlaží 3× AP/2+1 – 2-
lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky (gauč) s ku-
chynským a jedálenským kútom. 4× AP/4+1 – dve 2-lôžkové izby s manželskými posteľami,
denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom. Stra-
vovanie: vlastná strava resp. možnosť doobjednania polpenzie v blízkej reštaurácii 20 m, ra-
ňajky kontinentálne, večera výber z dvoch menu. Šport a zábava: za poplatok tenis 50 m,
škola potápania, požičovňa skútrov, áut, bicyklov, člnov a rôznych plavidiel. Reštaurácie s ta-
nečnou terasou, diskotéka a množstvo kaviarní.
Aparthotel do 9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-18.8.
BABURA od 1.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
AP/2+1 350 450 510 610 690
AP/4+1 450 550 650 750 850

Detské zľavy: Dieťa do 3 r. bez lôžka ZDARMA. Detská postieľka ZDARMA a na vy-
žiadanie.
EXTRA ZĽAVA: -10% do 31.3.2018.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
uteráky - výmena 1× týždenne, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Povinný prí-
platok: pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r. Príplatky:
raňajky 8 €/os./deň, večera 14 €/os./deň, dieťa 3-7r. na lôžku rodiča bez služieb 5 €/deň,
lokálny transfer pre klientov, ktorí pricestujú autobusom 5 €/osoba, malý pes 10 €/deň na vy-
žiadanie. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: 110 €/osoba + nástupné miesta.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %
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Vila NADA ***
od 138 € /osoba
na okraji mesta BOL, 150 m od pláže a cca 200 m od centra cca 1 km od pláže ZLATNI RAT.
V spoločnom dvore s vilou Vallum. Moderne zariadené apartmány – klimatizácia, TV-SAT, 
Wi-fi pripojenie, sprchu/WC, terasu na morskú stranu, možnosťou parkovania a záhradný gril.
Prízemie: 1× AP/2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským
a jedálenským kútom, terasa s grilom. 1× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby s kuchynským a jedálenským kútom, prie-
stranná terasa s grilom. 1.poschodie: 2× AP/4 – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou po-
steľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, terasa na morskú stranu.
Stravovanie: vlastná strava.

Vila VALLUM ***
od 138 € /osoba
na okraji mesta BOL, 150 m od pláže a cca 200 m od centra cca 1 km od pláže ZLATNI RAT.
Trojpodlažná vila má moderne zariadené apartmány – klimatizácia, TV-SAT, Wi-Fi pripojenie,
telefón, sprcha/WC, veľký balkón na morskú stranu, možnosť parkovania a záhradný gril. Pod-
krovie: 1× STD/2 – 2-lôžkové štúdio s manželskou posteľou, kuchynským a jedálenským
kútom. 1× AP/4+1 – dve 2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou, druhá s oddelenými
lôžkami, denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom.
Na 1., 2. a 3. posch.: 5× AP/2+2 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby s kuchynským a jedálenským kútom, balkón. Prízemie,
1., 2. a 3. posch.: 3× AP/4 – dve 2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchynským a jedálen-
ským kútom, balkón/terasa na morskú stranu. Stravovanie: vlastná strava.

Vila 3.6.-10.6. 10.6.-24.6. 24.6.-8.7. 8.7.-26.8.
NADA / VALLUM 9.9.-30.9. 26.8.-9.9.
AP/2  prízemie Nada 399 510 550 610
AP/2+2  prízemie 550 710 750 850
AP/4  1.poschodie 610 750 810 910
STD/2 BMS  Vallum 399 510 550 610
AP/2+2 B 550 710 750 850
AP/4 TMS 610 750 810 910
AP/4+1 BMS 650 810 850 950

Detské zľavy: Dieťa do 2r. ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
uteráky - výmena 1× týždenne, záverečné upratovanie, delegáta, DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 16 €/osoba od 18r., 8 €/dieťa od 12-18r. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
Príplatky: malý pes 10 €/deň na vyžiadanie. Doprava: individuálna.

Dom LEA ***
od 150 € /osoba
v stredisku BOL, 300 m od centra, 200 m od pláže, cca 1 km od pláže ZLATNI RAT. Apartmány
majú vonkajší gril, možnosť parkovania. Majiteľ poskytuje výlety vlastným rybárskym člnom.
Všetky majú klimatizáciu, sprchu/WC, LCD TV-SAT, Wi-Fi, trezor, v kuchyni mikrovlnnú rúru,
kávovar, rýchlovarnú kanvicu...). Apartmán ORANGE STD/2+1 – 2-lôžkové štúdio s manžels-
kou posteľou s možnosťou 1 prístelky s kuchynským a jedálenským kútom, terasa. Apartmán
YELOW AP/2 – 2-lôžkové izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a je-
dálenským kútom, terasa. Apartmán RED AP/2+2 (+1) lux – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou a sprcha/WC, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a rozkladacím kre-
slom, Hi-Fi zariadenie, kvalitne zariadená kuchyňa s jedálenským kútom, sprcha/WC, terasa s
krásnym výhľadom na more. Apartmán WHITE na prízemí AP/3 (+1) – 3-lôžková izba s man-
želskou posteľou a samostatným lôžkom, kuchyňa s jedálenským kútom a gaučom pre 1 osobu,
terasa. Apartmány GREEN a BLUE AP/4 (+1) – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, ku-
chyňa s jedálenským kútom, sprcha/WC, terasa. Len v ap. BLUE možnosť 1 prístelky. Stravo-
vanie: vlastná strava.

Dom do 23.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-1.9.
LEA od 29.9. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9.
WHITE AP/3 (+1) 450 550 610 750
YELOW AP/2 510 610 650 950
ORANGE STD/2 (+1) 510 610 650 950
GREEN&BLUE AP/4 (+1) 650 810 910 1.180
RED AP/2+2 (+1)Lux 710 850 950 1.180
Prístelka (+) 50 50 50 50

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, klimatizáciu, Wi-Fi, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
uteráky - výmena podľa potreby, záverečné upratovanie, delegáta, DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Ostatné príplatky:
malý pes 70 €/týždeň na vyžiadanie. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
Možnosti výletov: ostrov Lastovo – duša Mediteránu, Mesto Korčula, ostrov Mljet – 1. Ná-
rodný park na Jadrane (20 druhov orchideí), Dubrovnik
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Rezort VELARIS ***/ ****
od 280 € /osoba
Poloha: v borovicovom háji, v zálive Vela Luka, 40 m od pláže, 15 min. chôdzou od centra mesta
Supetar. Vybavenie: rezort tvoria hotel AMOR ****, Vila VELA LUKA **** a pavilóny VRILO/VLAČICA
***. Hotel AMOR **** moderný klimatizovaný, recepcia, zmenáreň, reštaurácia s letnou terasou,
plážová reštaurácia á la carte, aperitív bar na streche, konferenčná miestnosť, vonkajší bazén, Well-
ness & SPA, fitnes, Wi-Fi, internetový kút a parkovisko za poplatok. Vila VELA LUKA **** 20 m od
pláže, postavená v jedinečnej architektúre s veľkými oknami. Pavilóny VRILO/VLAČICA *** 50 m
od pláže, majú 60 izieb na morskú stranu a 15 izieb orientovaných na park. Ubytovanie: moderne
zariadené typu SUPERIOR (26-29 m2) – 2-lôžkové izby s manželskou posteľou a možnosťou prístelky,
sprcha/WC, fén, telefón, TV-SAT, mini bar, trezor, Wi-Fi a balkón/terasa, orientovaný do parku alebo
na morskú stranu. Typ SUITE s možnosťou dvoch prísteliek. Pavilóny *** majú izby typu STANDARD
(17-22,5 m2) mini bar na vyžiadanie, balkón na morskú stranu resp. francúzsky balkón do parku.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu, 1× v týždni gril party na ranči Šimunovich
s transferom (2,5 km). Šport a zábava: detské ihrisko, aquaerobik, ihrisko na loptové hry, tenisové
kurty, boccia, fitness. Za poplatok: kolkáreň, stolný tenis, škola potápania, požičovňa surfov, bi-
cyklov, skútrov a rôznych vodných plavidiel. Pláž: štrková s pieskovým dnom, prírodná kamenistá s
upravenými plochami na slnenie. Pes nie je povolený.

Rezort VELARIS 17.3.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
Pav. VRILO/VLAČICA*** 15.9.-27.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2+1 PS 280 310 410 540 610
Dospelý v 1/2+1 BMS 290 330 440 570 630
Dieťa 2-12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Hotel AMOR, Vila VELA LUKA ****
Dospelý v 1/2 MS 340 410 510 630 690
Dospelý v 1/2+1 BP 340 410 510 630 690
Dospelý v 1/2+1 BMS 370 440 540 670 730
Dospelý Suite 1/2+2 B 470 560 680 840 890
Dieťa 2-12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: Dieťa do 2r. ZDARMA, 2.dieťa od 2-12r. bez lôžka s 2 dospelými -50%
1.dieťa od 2-12r. na lôžku s 1 dospelým – 50 % v termíne od 17.3.-23.6. a od 1.9.-27.10., -
30% v termíne od 23.6.-1.9.2018. 2.dieťa od 2-12r. s 1 dospelým -50%. Osoba od 12r. na prí-
stelke s 2 dospelými -25%.
EXTRA ZĽAVA: -10% do 31.3.2018 

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa
16 €/týždeň/osoba od 18r., 8 €/týždeň/osoba od 12-18r.. Príplatok: 1/1 izba na vyžiadanie + 50%
ceny dospelej osoby, detská postieľka 5 €/deň na vyžiadanie, parkovanie 3 €/deň (platba na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
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Hotel PARK **/***
od 274 € /osoba
Poloha: v zátoke na pobreží medzi borovicami, 10 min. peši od historického centra mesta
Korčula, cca. 50 m od pláže. Vybavenie: 2 pavilóny spojené s centrálnou budovou, recepcia
a lobby bar s Wi-Fi zdarma, trezor na recepcii za poplatok, centrálna reštaurácia s terasou, 
á la carte konoba na hotelovej pláži, kaviareň, zmenáreň, TV miestnosť, detské animácie,
úschovňa bicyklov, parkovisko za poplatok. Ubytovanie: 1- a 2-lôžkové 2* izby bez možnosti
prístelky, sprcha/WC, telefón, 3* izby s možnosťou prístelky majú navyše TV-SAT, balkón s vý-
hľadom na more. Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava:
2× v týždni terasa so živou hudbou, animácie, aerobik, Za poplatok: 2 tenisové kurty antuka,
minigolf, vodné športy, požičovňa bicyklov, stolný tenis. Pláž: štrková, upravená betónová,
ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.

Hotel 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
PARK 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 P ** 274 314 372 431
Dospelý v 1/2+1 BMS *** 294 382 421 490
Dieťa do 7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa 0-7r. na lôžku s 1dospelým -50%, dieťa 7-14r. na lôžku s 1 do-
spelým -30% a na prístelke s 2 dospelými -50%. Osoba od 14r. na prístelke s 2 dospe-
lými -30%. Detská postieľka do 2r. ZDARMA.

EXTRA ZĽAVA: -10% do 30.4.2018

SENIORSKÁ ZĽAVA 65+ 10% v termíne do 24.6. a od 7.9.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 16
€/osoba od 18r., 8 €/osoba 12-18r.. Príplatky: 1/1 izba + 50% ceny dospelej osoby na vyžia-
danie, parkovanie 40 €/týždeň, trezor na recepcii 35 €/týždeň, ležadlo 21 €/ýždeň, slnečník
21 €/týždeň (platby na mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
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Apartmány PORT 9 ****
od 129 € /osoba
Poloha: uprostred mediteránskej vegetácie, 3 km od historického centra mesta Korčula, cca.
100 m od pláže. Vybavenie: klimatizované luxusné apartmány rekonštruované r. 2015 v 23
budovách, v každej po 4 apartmány, možnosť stravovania sa v areály cca. 50–150 m, bufetové
reštaurácie Madir a Matrikula, recepcia, zmenáreň, vitality bar Arancin, snack bar Ventula, grill
bar Padre Fiaka, predajňa suvenírov a dennej tlače na pláži, dalmatínska reštaurácia Ala Longa
s terasou s možnosťou á la carte, Wi-Fi, vonkajší bazén so sladkou vodou s ležadlami a slneč-
níkmi za poplatok, pool bary Argola a Lustrin, detské ihrisko, mini club, wellness & spa,
úschovňu bicyklov, horolezecká stena,  bezplatné parkovisko. Ubytovanie: komfortné apart-
mány typ A pre 2-4 osoby s jednou 2-lôžkovou izbou, typ B pre 4-6 osôb s dvoma 2-lôžkovými
izbami (z toho jedna s oddelenými lôžkami) a s WC navyše, typ C pre 3-5 osôb je identický s
typom A avšak má v izbe ešte pohovku. Všetky majú dennú miestnosť s kuchynským a jedá-
lenským kútom, rozkladací gauč pre dve osoby, telefón, Wi-Fi, kúpeľňu/WC, fén, TV-SAT, balkón
alebo terasu. Stravovanie: vlastná strava resp. možnosť dokúpenia all inclusive light – ra-
ňajky, obedy a večere formou bufetu vrátane nápojov, resp. polpenzie – raňajky a večere for-
mou bufetu, alebo len raňajky v reštaurácii strediska Port 9. Šport a zábava: animácie pre
deti, plážový volejbal, tanečná terasa so živou hudbou. Za poplatok: 2 tenisové kurty (betón),
minigolf, stolný tenis, požičovňa kanoe, vodných šliapadiel. Pláž: piesčitá, štrková, prírodná
kamenistá s upravenými plochami na slnenie, možnosť využiť lodné taxi na FKK pláže ostrov-
čeka Badija. Pes nie je povolený.

Apartmány 23.4.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
PORT 9 29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9.
AP/2-4 A 539 715 951 1.117 1.235
AP/4-6 B 774 1.009 1.245 1.617 1.891
AP/3-5 C 598 833 1.068 1.245 1.372

EXTRA ZĽAVA: -10% do 30.4.2018
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné uprato-
vanie, klimatizáciu, Wi-Fi, DPH. Povinný príplatok: pobytová taxa 16 €/osoba od 18r., 
8 €/dieťa od 12-18r., záverečné upratovanie 30 €/apartmán. Príplatky: malý pes do 15 kg 
70 €/týždeň na vyžiadanie, ležadlo na pláži 42 €/týždeň, slnečník 42 €/týždeň (platby na
mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
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LUXUS

Apartmán typu A Apartmán typu C

Apartmán typu B

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

Hotel PORT 9 ****
od 353 € /osoba
Poloha: uprostred mediteránskej vegetácie, v„Zátoke mušlí“, 3 km od historického centra mesta Korčula kam premáva lodné taxi,
cca. 100 m od pláže, v blízkosti luxusných apartmánov Port 9. Vybavenie: hotel pavilónového typu 5×, recepcia a lobby bar s Wi-
Fi zdarma, 2× bufetová reštaurácia s terasou, á la carte rešturácia, kaviareň, vitality bar, predajňu suvenírov, zmenáreň, vonkajší
bazén s morskou vodou a barom, detský mini klub (4-7r. a 8-14r.), detské ihrisko s pieskoviskom, mini botanická záhrada, úschovňa
bicyklov, fitnes v prírode, parkovisko zdarma, na pláži – gril bar Padre Fiaka, konoba Lanterna. Ubytovanie: 2-lôžkové izby typu
STANDARD (18-20 m2), sprcha/WC, balkón. Typ SUPERIOR (23-27 m2) s možnosťou prístelky, kúpeľňa/WC, balkón/terasa, typ SU-
PERIOR lux (28-35 m2) majú navyše trezor,  minibar, VIP vybavenie (župan, papuče), typ JUNIOR SUITE (28-35 m2) kúpeľňa/WC,
balkón/terasa, typ RODINNÁ IZBA RI (31-36 m2) 2-lôžková izba s manželskou posteľou a obývacia izba s 2 pohovkami,  kúpeľňa/WC,
balkón/terasa. Všetky izby sú zrekonštruované a majú klimatizáciu, LCD TV-SAT, Wi-Fi a telefón. Stravovanie: polpenzia resp. all
inclusive light – raňajky, obedy a večere formou bufetu vrátane nápojov (rozlievané miestne biele a červené víno, pivo, čapované
nealkoholické nápoje z automatu, minerálka). Tematické večere. Good Food ponuka v čase obeda. Šport a zábava: plážový volejbal,
terasa so živou hudbou od júna do septembra, animácie. Za poplatok: 2 tenisové kurty betónové, minigolf, vodné športy, požičovňa
bicyklov, kánoe, stolný tenis, krytý olympijský bazén pre skupiny vodnopólistov a plavcov vzdialený cca 1 km. Pláž: štrková, prírodná
kamenistá s upravenými betónovými plochami na slnenie, piesčitá s pozvoľným vstupom vhodná pre rodiny s deťmi. Ležadlá
a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel 24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
PORT 9 29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 B Stand. 353 431 559 666 715
Dospelý v 1/2+1 B Sup. 392 461 598 725 774
Dieťa do 7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/2+1 B Sup. lux 539 637 833 951 1.058
Dospelý v 1/2+2 J.Suite 451 519 666 794 862
Dospelý v 1/2+2 RI 451 529 666 794 862
2 deti do 14r. v RI 226 265 333 397 431

Detské zľavy: dieťa 0-7r. na lôžku s 1dospelým -50%, dieťa 7-14r. na lôžku s 1 dospelým -30% a na prístelke s 2
dospelými -50%. Osoba od 14r. na prístelke s 2 dospelými -30%. V Suite: 1.dieťa do 7r. na prístelke ZDARMA, 2.dieťa do
14r. na prístelke -50%, osoba od 14r. na prístelke s 2 dospelými -30%. V RI: 2 deti do 14r. s 2 dospelými -50% 
Detská postieľka do 2r. ZDARMA.

SENIORSKÁ ZĽAVA 65+ 10% v termíne do 24.6. a od 7.9.2018
EXTRA ZĽAVA: -10% do 30.4.2018
Akcie a zľavy nemožno kombinovať.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu resp. all inclusive light, klimatizáciu, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 16
€/osoba od 18r., 8 €/osoba 12-18r.. Príplatky: 1/1 izba + 50% ceny dospelej osoby na vyžiadanie, možnosť doplatiť all inclu-
sive-light 140 €/os./týždeň. Malý pes 70 €/týždeň na vyžiadanie. Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.
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Hotel KORČULA de laVille
od 647 € /osoba
Poloha: v západnej časti starého mesta Korčula, blízko veže Kanavelič, 10 m od mora s vý-
hľadom na kotviace lode, polostrov Pelješac a čarovný západ slnka, 100 m od pláže a 800 m
od mestskej pláže. Vybavenie: hotel postavený v r.1912 a v r.2015 kompletne zrekonštruovaný
s Wi-Fi zdarma, recepcia, priestor na odloženie batožiny, reštaurácia, reštaurácia a kaviareň
s terasou a á la carte, lobby bar, zmenáreň, 4 parkovacie miesta za poplatok. Ubytovanie:
sofistikovane zariadené 2-lôžkové izby STANDARD, väčšina s manželskou posteľou a možnosťou
prístelky, bez výhľadu na more. Izby SUPERIOR s manželskou posteľou a niektoré aj s oddele-
nými lôžkami s možnosťou prístelky, orientované na morskú stranu a balkónom na vyžiadanie.
Všetky majú sprchu/WC, fén, telefón, TV-SAT, trezor, mini bar, klimatizáciu/vykurovanie. Stra-
vovanie: raňajky formou bufetu, možnosť dokúpiť večere. Šport a zábava: tanečná terasa.
Za poplatok: požičovňa bicyklov, skútrov a rôznych plavidiel. Pláž: štrková, prírodná kame-
nistá s upravenými plochami na slnenie. Pes nie je povolený.

Hotel 24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
KORČULA 29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 647 735 813 931 1.176
Dospelý v 1/2 MS 823 931 1.078 1.186 1.372
Dieťa do 7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Detské zľavy: dieťa 0-7r. na lôžku s 1dospelým -50%, dieťa 7-14r. na lôžku s 1 do-
spelým -30% a na prístelke s 2 dospelými -50%. Osoba od 14r. na prístelke s 2 dospe-
lými -30%. Detská postieľka do 2r. ZDARMA.

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× raňajky, klimatizáciu, DPH. Povinné príplatky: pobytová
taxa 16 €/osoba od 18r., 8 €/osoba 12-18r.. Príplatky: 1/1 izba + 50% ceny dospelej osoby
na vyžiadanie, večere cca 105 €/os./týždeň, malý pes 70 €/týždeň na vyžiadanie (platby na
mieste). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Hotel LIBURNA ****
od 392 € /osoba
Poloha: uprostred mediteránskej vegetácie, s najkrajším výhľadom na historické centrum kam
premáva lodné taxi, cca. 50 m od pláže, neďaleko hotela Marko Polo. Vybavenie: v r.2015 zre-
konštruovaný, plne klimatizovaný hotel s Wi-Fi zdarma, recepcia, lobby bar, reštaurácia s tera-
sou, reštaurácia á la carte, kaviareň, predajňu suvenírov, zmenáreň, TV miestnosť a čitáreň,
vonkajší bazén s barom, ležadlami a slnečníkmi, detský mini klub, úschovňa bicyklov, parkovisko
za poplatok. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky typu STANDARD sprcha/WC
a sú bez balkóna. Typ SUPERIOR má balkón. Typ JUNIOR SUITE s dennou miestnosť s rozkladacím
gaučom, väčšinou s 2 balkónmi a s výhľadom na more. Všetky typy majú kúpeľňu/WC, TV-SAT,
telefón, Wi-Fi, trezor, minibar, výhľad do parku resp. na more. Stravovanie: polpenzia – ra-
ňajky a večere formou bufetu, 1× v týždni tematická večera v hlavnej sezóne. Šport a zábava:
terasa so živou hudbou 2× v týždni, animácie. Za poplatok: 2 tenisové kurty antuka, minigolf,
vodné športy, požičovňa bicyklov, kánoe, škola surfovania. Pláž: štrková, prírodná kamenistá
s upravenými betónovými plochami na slnenie.

Hotel 24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
LIBURNA 29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 P 392 500 608 725 823
Dospelý v 1/2 MS 431 549 657 774 872
Dospelý v 1/2 B 431 549 657 774 872
Dospelý v 1/2 BMS 461 608 715 882 999
Dieťa do 7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 2+2 v Suite B 500 617 725 902 1.019
Dospelý v 2+2 v Suite BMS 549 637 774 970 1.117

Detské zľavy: dieťa 0-7r. na lôžku s 1dospelým -50%, dieťa 7-14r. na lôžku s 1 do-
spelým -30% a na prístelke s 2 dospelými -50%, 2 deti v 1/2 izbe od 0-14r. zľava -30%.
Osoba od 14r. na prístelke s 2 dospelými -30%. V Suite: 1.dieťa do 7r. na prístelke
ZDARMA, 2.dieťa do 14r. na prístelke -50%, osoba od 14r. na prístelke s 2 dospelými -
30%. Detská postieľka do 2r. ZDARMA.
EXTRA ZĽAVA: -10% do 30.4.2018. 
SENIORSKÁ ZĽAVA 65+ 10% v termíne do 24.6. a od 7.9.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, DPH. Povinné príplatky: pobytová
taxa 16 €/osoba od 18r., 8 €/osoba 12-18r.. Príplatky: 1/1 izba + 50% (+75% v termíne 7.7.-
25.8.) ceny dospelej osoby na vyžiadanie, malý pes 10 €/deň (na vyžiadanie a platby na mieste).
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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AMINESS LUME Hotel ****
od 301 € /osoba
Poloha: uprostred borovíc a paliem v obci Brna, 31 km od mesta Korčula, 19 km od mesta
Vela Luka, priamo nad plážou. Vybavenie: plne klimatizovaný hotelový komplex, Wi-Fi
zdarma, výťah, zmenáreň, aperitív bar s terasou priamo pri pláži, snack bar, predajňa suvenírov
a dennej tlače na pláži, reštaurácia s terasou s možnosťou á la carte, internetový kút za po-
platok, vonkajší bazén pre rodiny s deťmi, detský mini klub, konferenčná miestnosť pre 50
osôb, nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie: komfortné klimatizované 1-lôžkové izby,
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky – rozkladacie kreslo. Rodinné izby RI: dve 2-lôžkové
izby prepojené dverami, Všetky izby majú trezor, mini bar, telefón, Wi-Fi, sprcha/WC, fén, TV-
SAT, balkón s výhľadom na more. 1-lôžkové izby majú francúzsky balkón. Stravovanie: pol-
penzia – raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava: animácie, terasa s hudbou, za
poplatok škola surfovania, plachtenia, požičovňa bicyklov a rôznych plavidiel. Pláž: prístup
z hotela po schodoch, prírodná kamenistá s upravenými plochami na slnenie, časť štrková, le-
žadlá a slnečníky za poplatok. V blízkom okolí je zátoka Istruga s liečivým bahnom. Pes nie
je povolený.

Hotel 21.4.-12.5. 12.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.
AMINESS LUME 22.9.-13.10. 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
Dospelý v 1/2 BMS 301 357 427 518 616
Dieťa do 12r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/4 BMS 308 364 434 525 630
Dospelý vo RI 1/2+2 BMS 330 385 448 540 664
Dospelý v Suite 1/2 BMS 427 504 588 707 840
Dospelý v Suite lux 1/2 BMS 470 553 644 777 924
Dospelý v 1/1 MS fr.balkón 336 392 532 658 770

Detské zľavy: dieťa od 0-12r. na lôžku s 1 dospelým -50%, dieťa od 12-14r. na lôžku
s 1 dospelým -30% a na prístelke s 2 dospelými -50%, 2 deti 0-14r. v 1/2 izbe -30%.
V RI a suite: 2 deti 0-14r. v rodinnej izbe s 2 dospelými -30%. Osoba od 14r. na prístelke
s 2 dospelými zľava -20%.

Uvedené ceny sú výlučne informatívne, nevzťahuje sa na ne katalógová zľavu, aktuálnu cenu
a zľavu si treba vždy overiť v CK.
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenzia, klimatizáciu, Wi-Fi, pobytovú taxu, DPH. Ces-
tovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

Hotel MARKO POLO ****
od 328 € /osoba
Poloha: príjemný moderný hotel, cca 300 m od historického centra mesta Korčula, cca 50 m od
pláže. Vybavenie: trojpodlažný hotel so 103 izbami. Hotel má recepciu, Wi-Fi zdarma v celom ob-
jekte, klimatizovanú reštauráciu, reštauráciu á la carte, plážový bar, aperitív bar, tavernu, kaviareň,
predajňu suvenírov, zmenáreň, TV miestnosť, konferenčnú sálu, Wellnes centrum, fitness, vonkajší
a vnútorný bazén so sladkou vodou, detský bazén, parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby typu (ST) štandard, sprcha alebo vaňa/WC, TV-SAT, telefón, mini bar, fén, prípojka na internet,
trezor, francúzske okno. Izby označené SUPERIOR - sú väčšie a majú možnosť 1 prístelky. Izby označené
JUNIOR SUITE – rodinné izby, majú navyše balkón/lodžiu a možnosť 1 až 2 prísteliek. Stravovanie:
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava: tanečná terasa, animácie, aerobik,
Za poplatok: v blízkosti - tenisové kurty, minigolf, vodné športy, požičovňa bicyklov, salón krásy,
wellness. vírivka, masáže, fitnes, stolný tenis. Pláž: prírodná kamenistá s upravenými betónovými
plochami na slnenie, časť štrková, ležadlá a slnečníky za poplatok.

Hotel 24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
MARKO POLO 29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9.
Dospelý v 1/2 P Standard 353 431 559 676 706
Dospelý v 1/2 MS Standard 392 461 598 725 774
Dospelý v 1/2+1 P Superior 392 461 598 725 774
Dospelý v 1/2+1 MS Superior 431 500 637 774 833
Dieťa do 7r./prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Dospelý v 1/2+2 J.Suite 451 519 666 794 862
Dospelý v 1/2+2 J.Suite MS 510 578 725 862 921

Detské zľavy: dieťa 0-7r. na lôžku s 1dospelým -50%, dieťa 7-14r. na lôžku s 1 dospelým
-30% a na prístelke s 2 dospelými -50%, 2 deti v 1/2 izbe od 0-14r. zľava -30%. Osoba od 14r.
na prístelke s 2 dospelými -30%. V Suite: 1.dieťa do 7r. na prístelke ZDARMA, 2.dieťa do 14r.
na prístelke -50%. Detská postieľka do 2r. ZDARMA. 

SENIORSKÁ ZĽAVA 65+ 10% v termíne od 24.6.-7.9.2018 nie je zohľadnená v tabuľke

EXTRA ZĽAVA: -10% do 30.4.2018

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× polpenziu, klimatizáciu, pobytovú taxu, DPH. Ostatné príplatky:
1/1 izba + 50% ceny dospelej osoby, malý pes 10 €/deň (na vyžiadanie a platby na mieste). Cestovné
poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 10 %

DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.

DIEŤA
ZDARMA 

do 12 r.



I. Úvodné ustanovenia
Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch orga-
nizovaných SUN TRAVEL s.r.o. (ďalej len všeobecné
podmienky) platia pre všetky zájazdy organizo-
vané obstarávateľom SUN TRAVEL s.r.o. (ďalej len
CK), uverejnené v katalógu na rok 2018, a ďalšie
služby cestovného ruchu poskytované na základe
individuálnych požiadaviek objednávateľa -
klienta podľa zákona č. 281/2001 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov, ďalej len zákon č. 281/2001.

II. Vznik zmluvného vzťahu
Objednávateľ sa môže zúčastniť na zájazde orga-
nizovanom CK na základe zmluvy o obstaraní zá-
jazdu (ďalej len zmluva o zájazde) uzatvorenej
podľa § 741a-k Občianskeho zákonníka. Zmluva
o zájazde medzi CK a objednávateľom sa uzat-
vára písomne a nadobúda platnosť dňom pod-
pisu oboma zmluvnými stranami. Pri kúpe
zájazdu prostredníctvom internetu (bez pria-
meho kontaktu) zmluvný vzťah medzi objedná-
vateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd
(zaplatenie požadovanej sumy za zájazd na účet
CK je jednoznačným prejavom slobodnej a vážnej
vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu
s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok
a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi), resp.
podpísaním zmluvy o zájazde - rozhodujúci je
okamih, ktorý nastal skôr. Zmluva o zájazde je
platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška za-
slaná zo strany objednávateľa faxom alebo
v elektronickej podobe je preukázateľne po-
tvrdená CK SUN TRAVEL s.r.o. a doručená do dis-
pozičnej sféry objednávateľa. Objednávateľom
môže byť fyzická alebo právnická osoba. Jedna
zmluva o zájazde môže byť uzatvorená v pro-
spech viacerých osôb. Rovnaké podmienky platia
pre všetky osoby uvedené v jednej zmluve o zá-
jazde. V takomto prípade musí objednávateľ
oboznámiť všetky spoluzúčastnené osoby so
všeobecnými podmienkami a so všetkými infor-
máciami o zájazde. Za plnenie zmluvných záväz-
kov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde
ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Za ne-
plnoletú osobu podpisuje zmluvu o zájazde jej
zákonný zástupca. Súčasťou zmluvy o zájazde je
katalóg CK s podrobnými údajmi o zájazdoch,
resp. ponukové listy alebo iné informácie o služ-
bách, ktoré sú predmetom zmluvy o zájazde. CK
SUN TRAVEL s.r.o. je povinná najneskôr 7 dní pred
začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi
všetky informácie potrebné k účasti na zájazde
a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ
na poskytnutie obstarávaných služieb, ktoré sú
pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe,
pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde
alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odo-
vzdaný. Tieto písomné informácie o zájazde po-
siela CK poštou, alebo e-mailom len na jednu
adresu, uvedenú objednávateľom. Na základe do-
hody objednávateľa a CK môžu byť písomné infor-
mácie doručené aj osobne. Ak sa zmluva o zájazde
uzatvorí v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zá-
jazdu, poskytne CK tieto informácie a doklady ob-
jednávateľovi pri podpísaní zmluvy o zájazde.

III. Rezervácia miest
Účasť na zájazde si môže objednávateľ rezervovať
osobne, písomne, telefaxom, e-mailom alebo te-
lefonicky. Rezervácia je záväzná po potvrdení CK.
CK rezerváciu zruší, ak do dohodnutého termínu
rezervácie nebude uzatvorená zmluva o zájazde
z dôvodu prekážok na strane objednávateľa.

IV. Cena, rozvrh platieb
Cena zájazdu je zmluvná cena dohodnutá medzi CK
a objednávateľom v zmluve o zájazde. Objednávateľ
zaplatí prvú zálohovú platbu vo výške 50 % z dohod-
nutej ceny zájazdu pri podpise zmluvy, doplatok do
100 % ceny zájazdu uhradí do 30 dní pred začatím
zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o zájazde
v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, za-
platí celú cenu zájazdu pri podpise zmluvy.
Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zá-
jazdu v stanovenom termíne, môže CK od zmluvy
odstúpiť a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú
pokutu podľa článku V. všeobecných podmienok.
Ceny zájazdov sú kalkulované na základe ceno-
vých a daňových podmienok k 1.11.2017. Obsta-
rávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť dohodnutú
cenu zájazdu, ak dôjde k zvýšeniu cien pohon-

ných hmôt, diaľničných a cestných poplatkov
a nákladov za dopravu. CK nebude zvyšovať ceny
u zálohových platieb uhradených pred dňom zvý-
šenia ceny. CK oznámi zvýšenie ceny objednávate-
ľovi písomne najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

V. Zmluvná pokuta
Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde,
a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie po-
vinností CK, je povinný zaplatiť cestovnej kance-
lárii SUN TRAVEL s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške:
– 35 € na osobu – ak odstúpi od zmluvy do 51

dní pred začatím zájazdu 
– 30 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

50-31 dní pred začatím zájazdu 
– 50 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

30-21 dní pred začatím zájazdu 
– 80 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

20-11 dní pred začatím zájazdu 
– 100 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

10 dní a menej pred začatím zájazdu. 
Do celkovej ceny zájazdu sa pre výpočet zmluvnej
pokuty nezapočítava výška zaplateného poiste-
nia. Výška zmluvnej pokuty pri zrušení už uzat-
voreného poistenia sa vypočíta podľa predpisov
príslušnej poisťovne. Objednávateľ je povinný
okrem zmluvnej pokuty uhradiť CK aj náklady,
ktoré jej vzniknú v súvislosti s odstúpením od
zmluvy, ak tieto prevyšujú zmluvnú pokutu (vý-
davky spojené z vycestovaním do zahraničia, te-
lefonovaním a faxovaním do zahraničia ak je
zájazd zrušený z viny klienta). Objednávateľ
môže v lehote najneskôr 28 dní pred začatím zá-
jazdu oznámiť, že sa namiesto neho zájazdu zú-
častní iná osoba. Oznámenie musí mať písomnú
formu a musí obsahovať vyhlásenie nového ob-
jednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou
o zájazde. Pôvodný a nový objednávateľ zodpove-
dajú spoločne a nerozdielne za zaplatenie ceny zá-
jazdu aúhradu nákladov, ktoré vzniknú CK vsúvislosti
so zmenou objednávateľa a to 20 € za osobu.

VI. Zmeny zmluvných podmienok, zrušenie
zájazdu
Ak pred začatím zájazdu vzniknú na strane CK
objektívne dôvody na zmenu podstatnej náleži-
tosti zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu
zmluvy. Ak navrhovaná zmena má za následok
aj zmenu ceny zájazdu, musí v návrhu uviesť aj
novú cenu zájazdu. Ak objednávateľ nesúhlasí
s navrhovanou zmenou, môže od zmluvy odstú-
piť bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Túto skutoč-
nosť musí písomne oznámiť v lehote určenej CK.
CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť, ak sa ne-
dosiahne minimálny počet účastníkov zájazdu,
alebo ak sa vyskytnú okolnosti brániace jeho
uskutočneniu (nepriaznivé podmienky počasia,
živelné katastrofy, politické nepokoje a vojna),
a to najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. CK
ihneď oznámi objednávateľovi zrušenie zájazdu
a vráti mu celú sumu zaplatených záloh.
Objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK na zá-
klade novej zmluvy o zájazde poskytla iný zájazd
najmenej v kvalite zodpovedajúcej službám do-
hodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto
zájazd poskytnúť. 
CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť tiež z dô-
vodu porušenia zmluvných povinností objedná-
vateľom. V takom prípade je objednávateľ povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku V. všeobec-
ných podmienok.
Objednávateľ nemá nárok na vrátenie platieb za
služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou
vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku
toho, že nesprávne uviedol údaje v zmluve o zá-
jazde, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na
miesto odchodu zájazdu, alebo ak nemôže pre-
kročiť štátnu hranicu pre porušenie pasových,
colných alebo devízových predpisov. 

VII. Uplatňovanie nárokov objednávateľa
pri porušení právnej povinnosti cestovnej kancelárie
SUN TRAVEL s.r.o. Ak CK neposkytne objednávate-
ľovi služby v dohodnutom množstve a kvalite, môže
objednávateľ uplatniť právo na odstránenie vady
v chybne poskytnutej službe bezodkladne priamo
na mieste u zástupcu CK. O uplatnení tohto práva
je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so
zástupcom CK. Ak ide o vadu v chybne poskytnutej
službe, ktorú je možné odstrániť ihneď, v mieste
poskytovanej služby, obstarávateľ musí túto vadu

odstrániť bez zbytočného odkladu.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť ihneď,
uplatní objednávateľ svoje nároky písomne u CK
bezodkladne (spísanie požiadaviek klienta s de-
legátom CK, prípadne potvrdenie od zahranič-
ného poskytovateľa služieb) na mieste pobytu
a najneskôr však do troch mesiacov od skončenia
zájazdu, inak právo na reklamáciu zaniká. Sú-
časne musí predložiť písomný záznam o uplatnení
práva podľa prvého odseku tohto článku.
V zmysle zákona 391/2015 Z.z. má objednávateľ
právo podať návrh na začatie alternatívneho rie-
šenia sporu ak objednávateľ nie je spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa do-
mnieva, že boli porušené jeho práva a CK SUN
TRAVEL s.r.o. na jeho žiadosť odpovedala zamie-
tavo, alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo
dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho rie-
šenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

VIII. Poistenie objednávateľa
CK zabezpečuje pre objednávateľa komplexné
cestovné poistenie podľa poistných podmienok
poisťovacej spoločnosti UNION, vrátane poistenia
pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady
v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zá-
jazde v prípade nehody alebo ochorenia. O pod-
robných podmienkach poistenia informuje CK
objednávateľa pri uzatváraní zmluvy o zájazde.
Poistný vzťah vznikne medzi objednávateľom
a poisťovacou spoločnosťou.

Podľa §7 zákona č. 428/2002 Z.z. podpisom
zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ dáva
súhlas spoločnosti Union poisťovňa, a.s. so spra-
covaním svojich osobných údajov, uvedených
v zmluve o obstaraní zájazdu a údajov, ktoré po-
skytne Union poisťovni, a.s. počas trvania zmluv-
ného vzťahu a súčasne vyhlasuje, že je
splnomocnený všetkými osobami uvedenými
v zmluve o obstaraní zájazdu na uvedenie ich
osobných údajov do zmluvy a na udelenie súhlasu
na ich použitie na účel vykonávania poisťovacej
činnosti podľa zákona č. 95/2002 Z.z. vrátane sprí-
stupnenia údajov subjektom so sídlom v cudzine
za podmienok podľa § 23 zákona č. 428/2002 Z.z.
a za podmienky, že zahraničné subjekty sú
v zmluvnom vzťahu s Union poisťovňou, a.s., na
výkon zaisťovacej činnosti, asistenčnej služby
a ďalej vykonávanie marketingovej činnosti súvi-
siacej s poisťovacou činnosťou, vykonávanou
priamo Union poisťovňou, a.s. alebo jej zmluvnými
partnermi v prospech Union poisťovne, a.s. Súhlas
je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek
písomne odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky.

IX. Povinné zmluvné poistenie CK SUN TRAVEL
Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. má
v zmysle § 9 až 11 zákona č. 281/2001 Z.z.  uzat-
vorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre
prípad úpadku č. 11-63510 u poisťovacej spoloč-
nosti UNION a.s. na sumu 42.000 €. Na základe
toho objednávateľovi vzniká právo na poistné
plnenie, ak CK z dôvodu úpadku neposkytne ob-
jednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí
do SR, ak je doprava súčasťou zájazdu, ak nevráti

objednávateľovi zaplatený preddavok, ak sa zá-
jazd neuskutočnil, a ak nevráti objednávateľovi
rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou
čiastočne poskytnutého zájazdu, ak sa zájazd
uskutočnil sčasti. Povinné zmluvné poistenie je
zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú pu-
blikované v katalógu CK SUN TRAVEL s.r.o. na rok
2018. Doklad o poistení dostane každý objedná-
vateľ - klient, ktorý uzavrie zmluvu o zájazde s ces-
tovnou kanceláriou SUN TRAVEL s.r.o.. 

X. Cestovné doklady
Cestovné doklady si objednávateľ obstará sám a zod-
povedá za ich správnosť a úplnosť. Pri zájazdoch do
krajín s vízovou povinnosťou nie je v cene zájazdu
zahrnutý poplatok za vybavenie víz, ak to nie je
v zmluve dohodnuté. Ak víza do krajín s vízovou po-
vinnosťou obstaráva CK, musí objednávateľ v ter-
míne stanovenom CK predložiť požadované doklady
potrebné na ich vybavenie. V opačnom prípade CK
nezodpovedá za včasné vybavenie víza. Objednáva-
teľ - cudzozemec, ak sa na neho vzťahuje vízová po-
vinnosť navštívenej krajiny, si víza obstará sám.

XI. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na
zájazdoch cestovnej kancelárie SUN TRAVEL s.r.o.
sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch, pod-
mienkach podnikania cestovných kancelárií
a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. v znení zá-
kona č. 186/2006 Z.z. a v zmysle zmeny a do-
plnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov. V ostatnom platia v plnom rozsahu
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu
a cenníku SUN TRAVEL s.r.o. zodpovedajú infor-
máciám známym k 1.11. 2017 a SUN TRAVEL
s.r.o. si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzat-
vorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
Všeobecné zmluvné podmienky platia vždy do
vydania nových Všeobecných zmluvných pod-
mienok a platnosti nových Zákonov resp. Naria-
dení, ktorých účinnosť nastane v priebehu roka
2018. Aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky
budú vždy uverejnené na www.suntravel.sk. Ob-
jednávateľ potvrdzuje, podpisom zmluvy o ob-
staraní zájazdu svoj súhlas s tým, aby SUN
TRAVEL s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje
uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, pobytu
a služieb vrátane rodného čísla za účelom ponú-
kania služieb poskytovaných a sprostredkova-
ných SUN TRAVEL s.r.o. a pre akvizičnú činnosť
v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Objednávateľ zároveň prehla-
suje, že je splnomocnený podpisom zmluvy o ob-
staraní zájazdu udeliť súhlas aj na spracovanie
osobných údajov všetkých osôb uvedených
v zmluve o obstaraní zájazdu. Poskytované údaje
môžu byť sprístupnené iba zamestnancom SUN
TRAVEL s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené
služby zabezpečované SUN TRAVEL s.r.o. ponúkať
a poskytovať. V prípade cezhraničného prenosu
osobných údajov do tretích krajín je poskytovanie
osobných údajov obmezené na obdobie po-
trebné na plnenie Zmluvy a vysporiadania záväz-
kov z nej plynúcich.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE SUN TRAVEL S.R.O.
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