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Najkrajšie miesta pre vašu príjemnú dovolenku

Chorvátsko

Slovinsko

Taliansko

www.intermedia
al.sk

Čierna Hora

Vážení klienti, milí priatelia,
niektorí z Vás si pamätajú na naše skromné začiatky v roku 1991 v kancelárii
na Miletičovej ulici v Bratislave. V tom čase sme ešte nepoznali internet, mobilnú komunikáciu, dokonca ani fax a možností cestovania bolo podstatne
menej ako dnes.
Už vtedy sme sa zamerali na zájazdy do Rovinja na Istrii k Jadranskému
moru. Istria bola bezpečná, krásna a cenovo lákavá. Dnes už väčšina Slovákov môže dovolenkovať aj viackrát do roka, spoznávať rôznorodé kultúry,
históriu, prírodné skvosty, národy. Všetko to nás obohacuje duševne, prináša
nové poznatky a vedomosti, učí nás rešpektu k iným národom a miestnym
zvyklostiam.
Sme radi, že máme stále veľa klientov, ktorí naše služby využívajú pravidelne a niektoré rodiny s nami vypravujú už tretiu generáciu. Tiež, že aj
v sezóne 2018 ste boli s našimi službami spokojní, čo je nielen tým, že sa
snažíme o kvalitnú ponuku za dobrú cenu, ale vyhovieť aj Vašim individuálnym požiadavkám. Budeme radi, ak aj v sezóne 2019 Vám budeme
môcť byť dobrými poradcami pri výbere dovolenky a Vaše cesty sa skončia
iba s príjemnými spomienkami.
Aj v sezóne 2018, rovnako ako v predchádzajúcej sezóne, sme zaznamenali obrovský nárast záujmu najmä o blízke destinácie dostupné automobilovou dopravou - najmä pokojné a stále bezpečné Chorvátsko a Slovinsko.
Zvýšený záujem však zapríčinil, že rezorty a hotely boli v týchto obľúbených
destináciách veľmi rýchlo vypredané. Sme preto radi, že aj vy ste už prišli na
to, že sa neoplatí odkladať Vaše rozhodnutia, ak máte záujem o konkrétne
miesta, a oplatí sa zabezpečiť si dovolenku včas a ešte aj s vysokými zľavami
za skoré objednanie. Už v novembri 2018 sme zaznamenali nárast záujmu
o dovolenky hlavne na Istrii. Tradične s heslom „Kvalitná dovolenka za dobrú
cenu“ sme opäť pre Vás pripravili najžiadanejšie rezorty s nádejou, že opäť
upútajú Vašu pozornosť.
Na Istriu organizujeme autobusovú dopravu už od roku 1992. Najkratšou trasou, pohodlne a rýchlo cez Rakúsko. Pri najbližšom mori - v Slovinsku - ste autobusom už za 8 hodín, v Chorvátsku na Istrii aj s prestávkami už
za necelých 9 hodín. Milujeme večerné prechádzky romantickými uličkami
prímorských miest, ranný beh na svitaní, večerné západy Slnka, deti sa radi
zabavia v nových zábavných vodných parkoch a na adrenalínových aktivitách,
ktoré pribudli na Istrii, náročnejší klienti využijú aj komfort nových moderných hotelov s kvalitnými službami.
Kto holduje nočnej zábave, iste uvíta našu ponuku v Slovinsku v Portoroži a v severnom Taliansku, kam je možnosť dopraviť sa autobusom alebo
vlastnou dopravou. V katalógu nájdete však niečo vhodné aj na obdobie
mimo letnej sezóny – wellnes strediská v termálnych kúpeľoch Topolšica, Moravske Toplice a Banovci v neďalekom Slovinsku. Sú ideálne tiež na tranzitné
prenocovanie a relax pri cestách do vzdialenejších miest na juhu Chorvátska
a do Čiernej hory. Stále príťažlivé Plitvické jazerá taktiež ponúkajú možnosť
tranzitného ubytovania.
Aj v tejto sezóne ponúkame v Slovinsku, Chorvátsku a Čiernej hore možnosť individuálneho počtu dní pobytu.
Rok 2019 prináša do praxe aj nový zákon o zájazdoch č. 170/2018 Z.z.
Prináša v mnohých smeroch ešte väčšiu ochranu Vás – klientov a ešte viac
povinností pre nás – organizátorov a predajcov zájazdov. V tejto súvislosti
poznamenávame, že všetky naše zájazdy sú poistené pre prípad úpadku nad
rámec nového zákona, a to nielen tie, pri ktorých to nový zákon vyžaduje.
Ďakujeme, že ste siahli pri výbere dovolenky po našom katalógu a prajeme Vám iba šťastné cesty a príjemne strávené dovolenky!

Kolektív Vašej cestovnej kancelárie INTERMEDIAL® s.r.o.
Kompletný prehľad našich zájazdov nájdete na www.intermedial.sk

ZZĽAVA
ĽAVA ZA SKORÝÝ NÁKUP
NÁ
ÁKUP
ZÁKLADNÁ* VERNOSTNÁ ÚHRADA
100%

ZĽAVA
do 31.1.2019

10%

do 28.2.2019

8%

do 30.3.2019

5%

+ 3 až 5 %

+2%

» * Zľava je pri niektorých strediskách upravená odlišne (uvedené je to pri konkrétnom
stredisku)
» ** Vernostná zľava vo výške 3% sa poskytuje pri min. jednej a 5% po min. trojnásobnej
účasti na zájazde s CK INTERMEDIAL®
» Vernostná zľava sa poskytuje aj po 31.3.2019, najneskôr však 1 mesiac pred termínom
zájazdu
» 2% zlava za úhradu 100% ceny sa poskytuje iba do 30.3.2019 a max. 3 mesiace pred
termínom zájazdu
» Celková zľava sa vypočíta súčtom základnej zľavy, vernostnej zľavy a zľavy za 100% úhradu
» Zľava sa poskytuje zo základnej ceny. Zľava sa neposkytuje z už zľavnených cien
a z príplatkov

NAVŠTÍVTE NÁS
AJ NA FACEBOOKU

a staň
ňte sa našimi fanúšikmi

Akceptujeme platbu darčekovými poukážkami:
SODEXO: Holiday, Flexipas, Universal,
CHÈQUE DÈJEUNER: Vacances, Cadhoc
EDENRED: Holiday, Multi, Compliments,
Akceptujeme karty:
AZET, CARTE a SPHERE CARD
CK INTERMEDIAL® je
partnerom poisťovne
UNION od jej vzniku
v roku 1992

CK INTERMEDIAL® je
členom Slovenskej
asociácie cestovných
kancelárií a agentúr
od roku 1997

CK INTERMEDIAL® sa
špecializuje na
zájazdy do Chorvátska
od roku 1992
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OKTÓBER

CK INTERMEDIAL® s.r.o.
Moyzesova 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: 02 5556-3860, e-mail: ck@intermedial.sk
www.intermedial.sk
blog: www.rovinj.sk
https://intermedial.business.site/
https://www.instagram.com/intermedial/
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ISTRIA
TALIANSKO

OSTROVY
DALMÁCIE

DALMÁCIA

KVARNER

CHORVÁTSKO

ISTRIA

SLOVINSKO

Termály

Moravske Toplice
Moravske Toplice
Banovci
Moravske Toplice
Izola
Izola
Izola
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Umag, Kanegra
Umag, Savudrija
Umag, Savudrija
Umag, Savudrija
Umag, Katoro
Umag, Katoro
Umag, Katoro
Umag, Katoro
Umag, Punta
Poreč, Tar
Poreč, Tar
Poreč, Tar
Poreč, Zelena laguna
Poreč, Zelena laguna
Poreč, Zelena laguna
Poreč, Zelena laguna
Poreč
Funtana
Vrsar
Vrsar
Vrsar
Vrsar
Vrsar
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rab, Suha Punta
Rab, Suha Punta
Rab, Suha Punta
Rab, mesto Rab
Rab, mesto Rab
Rab, Lopar
Rab, Lopar
Lošinj, Mali Lošinj
Lošinj, Mali Lošinj
Karlobag
Plitvice
Sv.Filip i Jakov
Sv.Filip i Jakov
Primošten
Makarska
Pag, Novalja
Pag, Pag
Pag, Novalja
Brač, Bol
Hvar, Jelsa
Hvar, Jelsa
Hvar, Jelsa
Lido di Jesolo
Lido di Jesolo
Lido di Jesolo
Lido di Jesolo
Alba Adriatica
San Benedetto

ČIERNA
Ulcinj
HORA

hotel TERMAL****
bungalovy TERMAL***
hotel a vilky ZELENI GAJ***
hotel VIVAT****superior
hotel HALIAETUM/MIRTA****
Dep. KORALA, PERLA, SIRENA, PALMA***
Dep. PARK**
Grand hotel BERNARDIN*****
hotel VILE PARK***
apartmány VILA BARKA***
hotel CASA BEL MORETTO****
Remisens hotel LUCIJA***
Remisens Premium CASA ROSA****
hotel APOLLO****
hotel RIVIERA ****
Bungalovy KANEGRA**
hotel MOJ MIR***
bungalovy Savudrija***
apartmány Savudrija***
hotel SOL AURORA all inclusive****
hotel MELIA CORAL**** only adult
apartmány Sol Polynesia***
apartmány Sol Katoro****
hotel ADRIATIC**, dep.JADRAN**
SOLARIS camping resort, izby***
SOLARIS camping resort, apartmány***
apartmánový rezort LANTERNA**
hotel ZORNA all inclusive***
hotel PLAVI***
hotel DELFIN **
Apartmány ASTRA**
hotel PICAL**
hotel FUNTANA all inclusive***
hotel PINETA***
Rezort BELVEDERE****
Rezort PETALON****
nat. rezort KOVERSADA pavilóny**
nat. rezort KOVERSADA apartmány****
rezort AMARIN, apt.a štúdiá****
Family hotel AMARIN****
rezort VILLAS RUBIN, bungalovy***
rezort VILLAS RUBIN, apartmány***
hotel KATARINA***
wellnes hotel ISTRA ****
hotel EDEN ****
nat.rezort VALALTA, bungalovy ***
nat.rezort VALALTA, apartmány ***
nat.rezort VALALTA, mobilné domy ***
SUHA PUNTA bungalovy**
SUHA PUNTA apartmány**
EVA Sunny hotel**
Valamar hotel IMPERIAL**** only adult
Wellnes hotel PADOVA****
LOPAR a VELI MEL Sunny hotel ***
SAHARA, RAB Sunny hotel***
wellnes hotel AURORA****
Rodinný hotel VESPERA****
hotel ZAGREB, Villa Pinia all inclusive***
hotel Plitvička jezera***
hotel ALBA***
APARTMÁNY CROATIA***
Adriatiq hotel ZORA ***
hotel BIOKOVKA***
hotel LIBERTY***
hotel PAGUS ****
hotel LOŽA**
privátne apartmány
Adriatiq hotel HVAR all inclusive***
hotel Adriatiq resort FONTANA**
apt.Adriatiq resort FONTANA**/****
hotel STRAND***
hotel PORTOFINO***
hotel SORRENTO***
hotel ATENE***
rezidencia EL CHICO
apartmány LEONCAVALLO
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bezbariérové ubytovanie
pre naturistov
s dom.zvieraťom
dieťa zadarmo do veku

vzdialenosť od pláže (m)

wellnes al. fitnes za popl.
bazén
potápanie

chladnička (minibar za popl.)

strana
all inclusive
nápoje k večeri
výťah
obsaditelnosť
TV na izbe
internet
internet na izbe
klimatizácia na izbe

OBSAH KATALÓGU 2019
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Vysvetlivky k prehľadu:
A
x
€

nie je k dispozícii
je k dispozícii
je čiastočne k dispozícii
k dispozícii za poplatok

Vysvetlivky k cenníkom:
Všetky cenný sú v EUR.
V Taliansku sú ceny uvádzané na
7 nocí (od soboty do soboty).
V Slovinsku, Chorvátsku
a v Čiernej hore sú ceny
uvádzané vždy na 1 noc.
Pobyty a ceny na menej ako 7
nocí sú na vyžiadanie, cena môže
byť v v tomto prípade vyššia
Ceny sú uvádzané na 1
dospelú osobu pri obsadení
izby dvomi dosp.osobami
s uvedenou stravou (pri hoteloch
a bungalovoch), alebo za všetky
osoby v apartmáne (štúdiu,
mobilnom dome) (bez stravy)
1/ 2(+1) = dvojlôžková izba
s možnosťou prístelky
1/1 = jednolôžková izba
1/4 = izba s dvomi prístelkami
1/2+2 = rodinná izba
s prepojenými dvomi
2-lôžkovými izbami
1/2+2+1 = suita pre 5 osôb
(2 spálne + obývacia izba)
B = izba s balkónom
M = izba s pohľadom na more,
MS = izba orientovaná na
morskú stranu (nie je priamy
pohľad na more)
A 2,3,4... = apartmán,
číslo označuje počet lôžok
v apartmáne
STD = štúdio, kde spálňa,
obývacia aj kuchynská časť sú
v jednej miestnosti
MD = mobilný dom (samostatný
montovaný prízemný dom
s klimatizáciou, kuchynkou
a kúpelňou)
domáce zviera je možné
ubytovať – za poplatok, iba
v strediskách, kde je to uvedené.
Musí byť nahlásené vopred už pri
objednávaní zájazdu
Jednolôžkové izby alebo použite
dvojlôžkovej izby jednou osobu
je s príplatkom v rôznej výške
(o jeho výške sa informujte
v CK)!
 = oficiálna kategória
ubytovania
Vzdialenosť od pláže je uvádzaná
od najbližšieho apartmánu alebo
izby k pláži

CK INTERMEDIAL® s.r.o.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento rok podelili o zážitky z dovolenky
vo Fotosúťaži na tému Dovolenka s CK INTERMEDIAL.
Hlavná výhra

1

Katarína Šimbochová, Dary zeme (Baška)

Miroslav Pokorný,
Romantika s Mickey Mausom (Vrsar)

3

Dušan Hajmach, Dvojičky (Rovinj)

4

Boris Domonkos, Murano (Taliansko)

7

Milan Bališin, Ľubľana

2

5

6

Ľubomír Kapala,
Veselé šelmy na karnevale (Poreč)

Pavol Gerula, Lanterna (Poreč)

8

Vladimír Král, Sardínia

Ingrid Hovorková, Gábrišová,
My sme malí námorníci (Vrsar)

9

Ivana Luptáková Urbanová,
Grožnjan (Istria)

10

Pavel Šimovič, Rovinj

Hlavnú výhru: poukaz na zájazd v hodnote 200 €

získala Katarína Šimbochová z Bratislavy
Ďalšie odmeny poskytla firma CEWE – kupóny na fotoknihu z vlastných fotografií:
1. cena: kupón v hodnote 100 € : Miroslav Pokorný,
2. cena: kupón v hodnote 70 € : Ingrid Gábrišová Hovorková,
3. cena: kupón v hodnote 50 € : Dušan Hajmach,
4. – 10. cena: kupón v hodnote á 30 €: Milan Bališin, Boris Domonkos, Pavol Gerula,
Ľubomír Kapala, Vladimír Král, Ivana Luptáková Urbanová, Pavel Šimovič
Okrem toho ste mohli aj vy hlasovať za najlepšie fotografie na našej Facebook
- stránke a vybrali ste fotografie týchto autorov, ktorí získali poukazy na zájazd
z ponuky CK INTERMEDIAL á 30 €: Renáta Hučková, Miroslav Pokorný a Boris Domonkoš.
Fotografie z fotosúťaže z roku 2018 aj zo starších ročníkov si môžete pozrieť na: http://www.intermedial.sk/Fotogaleria/
Blahoželáme výhercom, ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa opäť na fotografie do 24. ročníka Fotografickej súťaže s témou
Dovolenka s CK Intermedial o nasledovné ceny (a nezabudnite ani na hlasovanie verejnosti na Facebook-stránke INTERMEDIAL) :

hlavná cena: poukaz na zájazd s CK INTERMEDIAL v hodnote 200 €
Poukazy na CEWE FOTOKNIHU – venuje
1. miesto: poukaz na CEWE FOTOKNIHU v hodnote 100 € ▪ 2. miesto: poukaz na CEWE FOTOKNIHU v hodnote 70 €
3. miesto: poukaz na CEWE FOTOKNIHU v hodnote 50 € ▪ 4. -10. miesto: poukaz na CEWE FOTOKNIHU v hodnote 30 €

Poukazy na CEWE FOTOKNIHU – venuje

CEWE FOTOKNIHA

To najlepšie miesto pre vaše príbehy
Vaše najlepšie fotograﬁe v profesionálnom prevedení

•

Veľký výber formátov

•

Kvalitná knižná väzba

•

Rôzne druhy papiera

•

Garancia 100% spokojnosti

cewe.sk

na Istrii v hoteli DELFIN ** v termíne 6.9.-15.9.2019
Pre seniorov už od 55 rokov sme na tento rok vybrali hotel DELFIN** v rezorte Zelena laguna, situovaný priamo pri Jadranskom mori
a neďaleko historického centra mesta Poreč. Výhodou tohto miesta je vzdialenosť – z Bratislavy iba 600 km pohodlným autobusom
najkratšou trasou po diaľnici cez Rakúsko a Slovinsko. Iste oceníte aj kvalitnú a bohatú stravu formou švédskych stolov. Ubytovanie je
možné v jedno aj dvojlôžkových izbách s príslušenstvom.
Cena je konečná a zahŕňa: autobusovú dopravu luxusným autobusom, ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s kúpeľňou, balkónom, večere
formou švédskych stolov, služby delegáta CK INTERMEDIAL a komplexné cestovné poistenie UNION typu D. Z ceny sa neposkytuje už
žiadna ďalšia zľava.
Informácie o doprave nájdete na strane 15.
Informácie o destinácii nájdete na strane 16.
Informácie o ubytovaní nájdete na strane 25.
2-lôžková izba
s balkónom na
morskú stranu
299 €
324 €
Základná cena obsahuje: ubytovanie na osobu na 7 nocí, raňajky a večere
švédske stoly, upratovanie, taxy a servisné poplatky, spiatočnú autobusovú dopravu
z Bratislavy, komplexné cestovné poistenie Union „D“. Príplatok na 1-lôžkovú izbu
s balkónom 29€
Hotel Delfin
kod 1050759:

2-lôžková izba
s balkónom

Okrem tejto ponuky zájazdu poskytneme pre seniorov nad 55 rokov 20 € zľavu
z ceny autobusovej dopravy pri objednaní pobytu na Istrii v Izole, Portoroži,
Umagu, Poreči, Vrsare a v Rovinji v termínoch 21.6.-30.6.,28.6.-7.7., 9.8.-18.8.
a 6.9.-15.9.

Rozloha 20 273 km² » Počet obyvateľov 2 060 000 » Hlavné mesto Ljubljana » Mena Euro » Vznik štátu: 25.6.1991,Člen EU od 2004.
Samostatná Slovinská republika vznikla v roku 1991, keď ako prvá zo štátov bývalej Juhoslávie vyhlásila nezávislosť, v minulosti bolo Slovinsko súčasťou Rímskej
ríše aj Rakúska-Uhorska. Napriek tomu, že je jednou z najmenších krajín v Európe, vyniká veľkou rozmanitosťou prírodného bohatstva aj kultúrno-historických
pamiatok a tradícií, na malom území nájdeme vysoké hory, romantické jazerá,
horské rieky s úzkymi kaňonmi, bohaté zdroje minerálnych vôd a tiež 47 km jadranského pobrežia s vybudovanými prímorskými letoviskami.
Podľa prestížneho magazínu Forbes jedným z piatich najromantickejších
miest na svete je Bled – malebná scenéria malého mestečka pri jazere obklopenom alpskými štítmi s ostrovčekom uprostred jazera uchváti každého návštevníka. Dinárske pohorie na západe a juhu krajiny ukrýva vo svojom podzemí unikátne krasové útvary, slovinský jaskynný komplex je druhým najrozsiahlejším
na svete s najnavštevovanejšími jaskyňami Postojnska Jama a Škocjan. Severovýchodná časť krajiny prechádzajúca do panónskej nížiny má bohaté zdroje minerálnych vôd s liečivými účinkami, pri ktorých vyrástli termálne kúpeľné komplexy, ktoré sú cieľom domácich aj zahraničných návštevníkov. Už v roku
1580 bol na dnešnom území Slovinska v Lipici založený žrebčinec, ktorý dodával kone pre španielsku jazdeckú školu vo Viedni. Na západe krajiny má Slovinsko prístup k jadranskému moru v Terstskom zálive so známymi prímorskými
turistickými centrami – Portorož, Piran, Izola.
Portorož – najmodernejšie a najlepšie vybavené prímorské letovisko a klimatické kúpele v Slovinsku. Vôňa mora a soli sa tu mieša s omamnou vôňou
kvetov. Mesto verné pôvodu svojho názvu Portor Rose, prístav ruží, vyniká krásnou parkovou úpravou s kvetmi, palmami a večne zelenou mediteránskou vegetáciou. Pláže sú upravené s pohodlným vstupom do mora a možnosťami pre
všetky druhy vodných športov a aktivít. Moderné hotely sú vybavené bazénmi, termálnymi kúpeľmi, wellnes a beauty procedúrami pre telo aj dušu. Okrem kúpania, športovania a relaxu sú tu nespočetné zábavné možnosti, reštaurácie, kaviarne, bary, diskotéky, herne, kasína.
Izola –historické mesto s príjemnou dobovou atmosférou a najlepšími plážami na slovinskom pobreží. Pre mládež je tu aj vychýrená diskotéka Ambasada Gavioli. Je tu tiež archeologické múzeum a Múzeum Parenzana – spomienka
na úzkorozchodnú železnicu z Terstu až do Poreča (v prevádzke od roku 1902
do 1935).
Piran – iba pár krokov delí od Portoroža toto malebné rybárske mestečko
s úzkymi dlaždenými uličkami. Nenechajte si ujsť atmosféru benátskych ulíc s kaviarňami a reštauráciami a vychutnajte si západ slnka nad Jadranským morom.

Moravske Toplice – iba 250 km zo Slovenska leží toto kúpeľné mestečko na
severovýchode Slovinska, v oblasti bohatej na termálne pramene. Čierna minerálna voda vyvierajúca z hĺbky 1175 až 1467 m s liečivými účinkami je naozajstným bohatstvom Moravských Toplic, vďaka ktorému vyrástol najväčší termálny
komplex v Slovinsku. Terme3000 poskytuje relaxáciu a zábavu pre všetky vekové skupiny - malé deti, teenagerov, dospelých aj dôchodcov a ubytovanie v rôznych kategóriách. Minerálna voda má liečivé účinky na pohybový aparát, poúrazové a pooperačné stavy, zmierňuje bolesti kostí a kĺbov, zlepšuje pohyblivosť,
posilňuje organizmus, zlepšuje krvný obeh, uvoľňuje nervové napätie, má priaznivé účinky na neinfekčné kožné choroby - psoriáza. Aquapark je najväčším v Slovinsku.
Banovci – kúpeľné mestečko na východe Slovinska, minerálna voda bohatá
na ﬂuoridy vyvierajúca z hĺbky až 1700 m, má liečivé účinky na reumatické choroby, stavy po úrazoch, operáciách a ochoreniach pohybového aparátu. Vodný
svet s rozlohou 2 000 m2 vodnej plochy ponúka návštevníkom 3 vonkajšie a jeden krytý bazén s termálnou vodou, bazén s kĺzačkami, detský bazén, bazény sú
vybavené masážnymi vodnými tryskami, vodopádmi, vírivkami. Príjemné zážitky
poskytne saunový svet postavený v miestnom tradičnom štýle. Voľný čas spríjemňujú zábavné programy pre deti aj dospelých alebo športové aktivity - tenisové
kurty, prenájom bicyklov, prechádzky do okolia alebo aj adrenalínovejšie aktivity
ako rafting a kaňoning na rieke Mura.
Autobusová doprava do SLOVINSKA
pohodlne cez Rakúsko a Slovinsko - luxusným autobusom
s klimatizáciou, bufetom, videom a WC
Cieľové miesta: STRUNJAN / IZOLA / PORTOROŽ
Trasa: Bratislava, Graz, Maribor, Ljubljana, Koper, Strunjan, Izola, Portorož
Termíny: 14.6. – 15.9.2019
Cena: 90 € • dieťa do 15 r. 60 € • iba jednosmerná doprava 50 €
Príplatky: druhé sedadlo 25 €/1 smer • miestenka 5 €/1 smer •doprava bez
ubytovania 5 €/1 smer
Príplatok za nástupné miesto: Bratislava, 0 €, Trnava 3 €, Piešťany, Nové Mesto
n/V, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Levice, Komárno 8 € • Martin, Banská
Bystrica, Zvolen, Žiar n.Hr., Žilina 11 € • Lipt.Mikuláš, Košice 13 €

Piran

Moravske toplice
Banovci

Ljubljana

Izola

Strujan
Portorož

Portorož
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HOTEL TER
RMA
AL
BUNGALOVY TERMAL
 relax, zdravie a zábava  s aquaparkom pre deti a termálmi pre dospelých  celoročne otvorené

Priamo v hoteli Termal sa nachádza krytý aj vonkajší bazén, pričom hoteloví hostia majú neobmedzený vstup aj do aquaparku Terme3000 s 22 vonkajšími a vnútornými bazénmi s celkovou
vodnou plochou 5.000 m2. Súčasťou Terme3000 je liečebné centrum Thermalium, s ktorým je
hotel Termal priamo prepojený spojovacou chodbou. Hotel je prepojený aj s ďalšími hotelmi Ajda
a Livada Prestige (ktoré sú tiež v ponuke CK). V parku sú rozmiestnené bungalovy, prízemné
domčeky v romantickom panónskom štýle so slamenou strechou.
VYBAVENIE: recepcia, reštaurácia, reštaurácie vo
vodnom parku, kaviareň, internetový kútik, Wi-Fi
v hotelovej hale zadarmo, trezor na recepcii, výťahy
v hoteli. Parkovisko je v cene, možnosť parkovania
aj v garáži za poplatok.
UBYTOVANIE: Hotel - 1- a 2-lôžkové izby, s možnosťou prístelky, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, fénom, klimatizácia, TV-SAT, telefón, časť izieb s balkónom, rozloha je 18 m2, izby economy majú rozlohu
15 m2. Bungalovy - v každom bungalove sú štyri
2-lôžkové izby so samostatným vchodom, možnosť
prístelky pre dieťa, kúpeľňa so sprchou a sušičom
na vlasy, rádio, TV-SAT, terasa s pekným výhľadom,
parkovanie pri bungalove.
STRAVOVANIE: hotel, bungalovy - polpenzia - raňajky a večera formou švédskych stolov, možnosť

dokúpenia obedov v hoteli Livada.
ŠPORT A ZÁBAVA: v hoteli Termal sú dva vonkajšie
a jeden krytý bazén s termálnou vodou, sauna, v hoteli Livada Prestige je Thai centrum, ﬁtnes centrum
je v hoteli Ajda.
Vodný park Terme3000 je najväčším v Slovinsku
a má 22 bazénov otvorených aj krytých, s obyčajnou
aj minerálnou vodou, detské bazény, podvodné masážne trysky, vodopády, vírivky, kĺzačky, tobogany
rôzneho tvaru a sklonu, animácie pre deti.
Thermalium - diagnostické a terapeutické centrum
poskytuje rôzne druhy terapií, masáže, relaxačné
a skrášľujúce procedúry. Vedľa vodného parku je
18-jamkové golfové ihrisko, tenisové kurty, futbalové a volejbalové ihrisko, stolný tenis, požičovňa bicyklov, cyklotrasy, ﬁt chodník.

hotel Termal



kód 070 Hotel Termal

6.1.-1.2.
2.6.-21.6.
24.11.-20.12.

1.2.-26.4.
5.5.-2.6..
21.6.-5.7.
25.8.-11.10.
17.11.-24.11.
63,20
68,30
56,30

26.4.-5.5.
5.7.-25.8.
11.10.-17.11.
20.12.-31.12.

dospelý v izbe 1/2 (+1) hotel
59,30
67,10
dospelý v izbe 1/2 (+1) hotel BK
64,50
72,20
dospelý v izbe 1/2 (+1) (economy) hotel
53,80
58,90
kód 071 Bungalovy Termal
dospelý v izbe 1/2 +1 bungalov
34,00
39,10
40,30
Zľava za skorý nákup: na strane 2
AKCIA pre hotel: dve deti s 2 dospelými na izbe ZDARMA (jedno do 6 r. a druhé do 12 r.
spiace na 1 posteli ): 1.1.–6.1. • 1.2.–3.3. • 12.4.-12.5. • 30.5.-2.6. • 7.6.–10.6. • 20.6.8.9. • 26.9.–2.10. • 25.10.-3.11. • 15.11.-18.11. • 20.12.-27.12.2019
Základná cena v komplexe TERMAL obsahuje: ubytovanie osoby s raňajkami na 1 noc
• využívanie termálneho bazénu v hoteli Termal bez obmedzenia • aj v deň príchodu a
odchodu • ﬁtnes v hoteli Ajda • využívanie bazénového komplexu s toboganmi TERME 3000
• ranná gymnastika a vodný aerobic dvakrát denne • zapožičanie županu (v bungalovoch za
poplatok 2 €/deň) • 1x vstup do fínskej sauny v hoteli Termal • Wi-Fi • parkovanie.
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/osoba od 18 r. • 1,25 €/osoba 7-18 r.
Príplatky/osoba: hotel - izba s balkónom 5 € • večera v hoteli Termal 8 € • obed v hoteli
Ajda 15 € • detská postieľka 10 € • 1/1 hotel - 28 €/noc • 1/1 bungalov - 20 €/noc
• domáce zviera (iba v bungalove) 8 €/noc
Zľavy/osoba: dieťa do 6 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -50% • dieťa 6-12 r. na 3.lôžku
-50% • na 2.lôžku -30% • dieťa 12-15 r. na 3.lôžku -30% • na 2.lôžku -20% • osoba
nad 15 r. na 3.lôžku -10%

VILKY A HOTEL ZELEN
NI GAJ
J 
 relax v zajatí prírody  súčasťou areálu aj naturistický bazén  ideálne aj pre tranzitné ubytovanie

Rekreačný areál s hlavnou budovou a vilovou časťou v príjemnom prírodnom prostredí s domácou
stravou v kúpeľnom mestečku Banovci s termálnymi prameňmi.
VYBAVENIE: reštaurácia, kaviareň s terasou, konferenčná sála, parkovisko.
UBYTOVANIE: Vilky: 2-lôžkové a 3-lôžkové izby
v jednoposchodových vilkách, kúpeľňa so sprchou
a WC, káblová TV, telefón, Wi-Fi, balkón alebo terasa. Hotel: menší hotel s 24 izbami, 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky, kúpeľňa so sprchou a WC,
fén, klimatizácia, káblová TV, telefón, Wi-Fi, župan,
balkón s pohľadom na bazén alebo do krajiny.
STRAVOVANIE: raňajky formou bohatých švédskych stolov, možnosť dokúpenia večerí. Podáva sa
domáca strava, pečie sa domáci chlieb ale aj výborné palacinky.
ŠPORT A ZÁBAVA: bazénový komplex s 2 000 m2

vodnej plochy - plavecký bazén, 3 vonkajšie bazény s termálnou vodou aj s obyčajnou vodou a detský
bazén, jeden krytý bazén s termálnou vodou 34-36
st., bazén s toboganom, bazény sú vybavené tryskami, vodopádmi, vírivkami, Kneippova kúpeľ, terapeutické procedúry, masáže, kozmetické služby, saunový svet v miestnom tradičnom štýle, tenisové kurty,
prenájom bicyklov, stolný tenis, volejbal. Klienti ubytovaní v hoteli a vilkách môžu využívať časť kúpeľného areálu, ktorá patrí k naturistickému kempu Sončni
gaj, a je vyhradená pre naturistov. Je tu bazén, vírivka, Kneippova kúpeľ a bufet. Stredisko je obľúbené
najmä pre svoj rodinný prístup ku klientom a množstvo animačných programov najmä v lete.



Hotel a Vilky Zeleni Gaj

6.1.-1.2.
2.6.-21.6.
24.11.-20.12.

1.2.-26.4.
5.5.-2.6..
21.6.-5.7.
25.8.-11.10.
17.11.-24.11.
50,70
57,20

26.4.-5.5.
5.7.-25.8.
11.10.-17.11.
20.12.-31.12.

kód 079 dosp.osoba v 1/2(+1) BK vilka
42,90
55,90
kód 078 dosp.osoba v 1/2(+1) BK hotel
49,40
62,40
Zľava za skorý nákup: na strane 2
AKCIA pre hotel: dve deti s 2 dospelými na izbe ZDARMA (jedno do 6 r. a druhé do 12 r.
spiace na 1 posteli ): 1.1.–6.1. • 1.2.–3.3. • 12.4.-12.5. • 30.5.-2.6. • 7.6.–10.6. • 20.6.8.9. • 26.9.–2.10. • 25.10.-3.11. • 15.11.-18.11. • 20.12.-27.12.2019
Základná cena obsahuje: ubytovanie osoby s raňajkami na 1 noc • využívanie
termálneho bazénového komplexu bez obmedzenia • v deň príchodu a odchodu
neobmedzené využívanie bazénov • 1x vstup do sauny v čase 10-15,00 hod. • (pri
pobyte na min. 3 noci) • zapožičanie županu • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/osoba od 18 r. • 1,25 €/osoba 7-18 r.
Príplatky/osoba: večera 6 € • detská postieľka 8 €/noc • 1/1 hotel - 28 €/noc • 1/1 vilka
25 €/noc
Zľavy: dieťa do 6 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -50% • dieťa 6-12 r. na 3.lôžku -50%
• na 2.lôžku -30% • dieťa 12-15 r. na 3.lôžku -30% • na 2.lôžku -20% • osoba nad 15 r.
na 3.lôžku -10%

SLOVINSKO / Termály / Moravske Toplice
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HOTEL VIV
VAT SUPERIOR
Nadštandardné ubytovanie  futbalové ihrisko vyhrievané vodou z termálov  wellnes a thajské masáže

Nový moderný hotelový komplex poskytujúci klientom komfortné ubytovanie s relaxom, liečebnými a skrášľovacími procedúrami, thajskou masážou, či aktívny pôžitok z pobytu v podobe outdoorových a indoorových športov. Hotel je kompletne bezbariérový vrátane kúpeľní.
Wellnes centrum v štýle 5 elementov (procedúry s rybičkami garra rufa, thajské a bylinné masáže,
starostlivosť o telo a pleť, anticelulitídne a programy na chudnutie, hydroprocedúry a turecké
kúpele, časť wellnes pre dospelých), vírivky, plavecký bazén, ﬁtnes, 7 sáun (fínska, turecká, infračervená, bylinná, medová, pivová) a zubná ambulancia.
VYBAVENIE: recepcia, reštaurácia Vivat, a la carte reštaurácia Vita, reštaurácie, konferenčné haly,
výťahy, parkovisko, Wi-Fi pripojenie v celom hoteli.
UBYTOVANIE: dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, izby prestige a suity - všetky typy - kúpeľňa s WC, fénom, LCD TV, telefón, klimatizácia, minibar, trezor.
STRAVOVANIE: raňajky a večere vo forme švédskych stolov v hotelovej reštaurácii, možnosť
kód 075 Hotel Vivatsuperior

príplatku za obedy, v priebehu týždňa balkánska, talianska a prekmurská kuchyňa.
ŠPORT A ZÁBAVA: dve futbalové ihriská (celoročne
v prevádzke, vyhrievané vodou z termálnych prameňov, vonkajší olympijský bazén (50 m), 5 vonkajších
a vnútorných bazénov s termálnou vodou, na 2. poschodí FKK terasa s vírivkou, golf, športové haly (volejbal, basketbal, hádzaná, futsal, stolný tenis), požičovňa bicyklov či elektrobicyklov.
2.1.-27.4. 6.5.-1.6.
27.4.-6.5. 1.6.-1.9.
1.9.-25.10. 4.11.-24.12. 25.10.-4.11. 24.12.-2.1.
56,70
61,70

dosp.osoba v 1/2 BK
Zľava za skorý nákup: na strane 2
AKCIA 7=6 a 14=12 : v období 1.6.-21.7. • AKCIA 1/1: 2.1.-1.4. a 1.11.-24.12 (jedna osoba na izbe bez príplatku)
Základná cena obsahuje: ubytovanie s polpenziou na 1 noc • Wi-Fi • neobmedzené využívanie bazénov
v Terme Vivat • v deň príchodu a odchodu možné celodenné kúpanie • v piatok a sobotu možné nočné kúpanie
do 22:00 • župan • každý deň aqua aerobik • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/osoba od 18 r. • 1,25 €/osoba 7-18 r.
Príplatky/osoba: jednolôžková izba 12 €/noc • v termínoch 2.1.-1.4. a 1.11.-24.12. bez príplatku • izba prestige
25 €/noc • suita 15 €/noc • obed 15 €
Zľavy: dieťa na 3. lôžku do 4 r. zadarmo • 4-10 r. -50% • 10-12r. -30%

SLOVINSKO / Izola
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HOTEL HA
ALIAT
TEUM
M/M
MIR
RTA
Dep. KORALA, PERLA, SIRENA, PALMA***, Dep. PARK**

Najbližšie more - iba 550 km zo Slovenska  Pekné pláže, výborné ceny
 aj rodinné izby, 2 deti do 12 r.zadarmo

Blahodarné účinky morskej vody v krytom bazéne, soﬁstikované kulinárske špeciality a nádherný
výhľad z reštaurácie San Simon, večerná melódia mora a vône Stredomoria uspokoja potreby
a túžby každého hosťa.Depandance v rezorte San Simon Hotel sa nachádzajú v krásnom parku
priamo pri Hoteli Haliaetum a sú ideálne pre rodiny s deťmi, ktoré iste najviac potešia veľké pekné
pláže s toboganmi a zábavné animácie.
VYBAVENIE: hotelová recepcia, reštaurácie, kaderník, Wi-Fi zdarma v hoteli a na pláži, parkovanie, garáž
UBYTOVANIE: v hoteli sa nachádza 48 dvojlôžkových izieb s možnosťou až 2 prísteliek a 4 jednolôžkové izby. Izby sú s televízorom, mini barom, kúpeľňou,
fénom, sejfom, klimatizáciou a balkónom s výhľadom
do parku alebo na morskú stranu. Každý dom v depandansoch má 26 dvojlôžkových izieb, všetky sú vybavené sprchou, WC, niektoré izby majú balkón s výhľadom na more. Izby bez balkóna môžu byť s 1 alebo
2 prístelkami (poschodová posteľ). Okrem dep. Park
je na izbách aj klimatizácia a televízor.
STRAVOVANIE: raňajky a večere formou bufetu, šalátový bufet. Možnosť vegetariánskej stravy.ALL INCLUSIVE Light: (za príplatok od 30.6. do 1.9.) - raňajky,

obedy a večere formou bufetu, šalátový bufet, popoludňajšie občerstvenie 16.00 - 17.00 (káva, čaj, zákusky v aperitív bare), miestne čapované alkoholické a nealkoholické nápoje (rozlievané víno, čapované
pivo) medzi 10.00 - 22.00, využitie ihriska na beach volejbal (po predchádzajúcej rezervácii), ležadlá na pláži (do obsadenia miest), využitie tenisového ihriska so
zľavou 30% (po predchádzajúcej rezervácii), 10% zľava
na všetky služby Wellnes & Spa Mirta.
ŠPORT A ZÁBAVA: vnútorný vyhrievaný bazén
s morskou vodou v Hoteli Haliaetum (v júli a auguste
zatvorený), kompletnú relaxáciu v každom ročnom
období nájdete vo Wellnes & Spa Mirta. Tenis, minigolf, ﬁtnes, masáže, sauny, veľký tobogan, prenájom malých člnov, kasíno.

12.4.-19.4. 5.5.-30.5. 19.4.-5.5. 30.5.-5.7.
5.7.-19.7.
19.7.-25.8.
22.9.-13.10.
8.9.-22.9.
25.8.-8.9.
29.12.-1.1.20
dosp.osoba v 1/2
29,00
34,00
44,00
49,00
dosp.osoba v 1/2+1
55,00
65,00
85,00
95,00
dosp.osoba v 1/2+2
36,00
41,00
51,00
56,00
Zľava za skorý nákup do 31.1.19: 15% na termíny od 25.5. do 23.12.19 • (min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľava za skorý nákup do 31.3.19: 10% na termíny od 25.5. do 23.12.19 • (min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
AKCIA 5=4: v období 6.1.-12.4. a 15.10.-22.12. (nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup)
Základná cena obsahuje: ubytovanie s raňajkami na 1 noc • využívanie vnútorného bazéna (v júli a auguste
zatvorený) • hotelovej pláže (15.6.-15.9.) • animácie (VII.a VIII.) • parkovanie • v hotlei Haliaetum/Mirta**** aj
klimatizácia
Povinné príplatky na mieste: pob. taxa 2,00 €/osoba/noc • registračný poplatok 1 €/osoba • detská postieľka
7€/noc • domáce zviera 15 €/noc (ny vyžiadanie • iba do 3 kg • nie je povolený prístup na pláž a do reštaurácie)
Príplatky/noc: večere 7 € • obed 15 € • (dieťa 2-12r. 30% zľava) all incl.light 37€/noc (30.6.-1.9.) • balkón 4 €/
osoba • osoba od 12r. na prístelke +40% € • oslavy Nového roka 110 €/osoba
Zľavy: dieťa do 2 rokov s 1 dosp. -100% (cena za 1/1) • dieťa do 12 r. na 2. lôžku -30% • dieťa do 12r. na prístelke -100%
kód 086b Dep. PARK

12.4.-19.4. 19.4.-5.5.
kód 086a Hotel
2.1.-12.4.
5.5.-30.5. 30.5.-5.7.

HALIATEUM/MIRTA
13.10.-29.12.
22.9.-13.10. 8.9.-22.9.
dosp.osoba v 1/2 BK
39,00
49,00
59,00
dosp.osoba v 1/2+1 BK
75,00
95,00
115,00
dosp.osoba v 1/2+2 BK
42,50
52,50
62,50
Dep. KORALA, PERLA, SIRENA,
PALMA*, kód 086c
dosp.osoba v 1/2
31,00
36,00
51,00
dosp.osoba v 1/2+1
59,00
69,00
99,00
dosp.osoba v 1/2+2
34,50
39,50
54,50

5.7.-19.7. 19.7.-25.8.
25.8.-8.9. 29.12.-1.1.20
69,00
135,00
72,50

74,00
145,00
77,50

56,00
109,00
59,50

61,00
119,00
64,50

SLOVINSKO / Portorož

10

GRAND HOTEL BER
RNA
ARDIN 
prestížny hotel  priamo pri mori  pre veľmi náročných

Ponúka vynikajúce wellnes centrum Paradise Spa so saunami a rôznymi masážami a krytý bazén
s vyhrievanou morskou vodou. Všetky izby majú vlastný balkón s výhľadom na more. Hotel má
luxusnú súkromnú pláž.
VYBAVENIE: 3 reštaurácie, kaviareň, koktejl lobby
bar s pianom, krytá záhradná terasa, plážový Tropic bar, trezor a zmenáreň na recepcii, Wi-Fi (zadarmo), obchod so suvenírmi, kaderníctvo, čistenie
a pranie bielizne, porter servis, najväčšie kongresové centrum v Slovinsku, parkovisko.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby štandard s rozlohou
26 m2, s možnosťou prístelky, klimatizácia, TVSAT, telefón, rádio, mini bar, Wi-Fi, trezor, kúpeľňa
so sprchou a sušičom na vlasy, župan, balkón s výhľadom na more.
STRAVOVANIE: raňajky a večere formou bohatých
švédskych stolov.
ŠPORT A ZÁBAVA: súkromná pláž so slnečníkmi a ležadlami v cene, v sezóne program na plá-

ži, plážový bar, detský bazén na pláži, bazén s vyhrievanou morskou vodou na najvyššom poschodí
hotela, Paradise Spa wellnes centrum (sauny, masáže, ﬁtnes, krásny výhľad na otvorené more a Piranské pobrežie), hostia môžu využívať bezplatne vodný park Laguna Bernardin v hoteli Histrion
(150 m) - najväčší bazénový komplex s ohrievanou morskou vodou na slovinskom pobreží. 1000
m2 vodnej plochy vo vnútri hotelového komplexu
St. Bernardin je určený pre hostí, ktorí si chcú oddýchnuť a vychutnať si pokoj a druhá časť je určená pre zábavu z vodných aktivít. Užijete si blízkosť mora s prekrásnym výhľadom. Potápačské
centrum v blízkosti, kasíno Bernardin v hoteli
Histrion.

12.4.-19.4.
19.4.-5.5.
5.7.-19.7.
19.7.-25.8.
5.5.-30.5.
30.5.-5.7.
25.8.-8.9.
29.12.-1.1.20
22.9.-13.10.
8.9.-22.9.
dosp.osoba v 1/2 BK M
71,00
81,00
96,00
111,00
126,00
dosp. osoba v rod. izbe 2+1 BK M
86,00
96,00
111,00
126,00
141,00
dosp. osoba v rod. izbe 2+2 BK M
101,00
111,00
126,00
141,00
156,00
dosp. osoba suite 2+1 BK M
152,00
172,00
202,00
232,00
262,00
Zľava za skorý nákup do 31.1.19: 15% na termíny od 25.5. do 23.12.19 • (min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľava za skorý nákup do 31.3.19: 10% na termíny od 25.5. do 23.12.19 • (min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
AKCIA 5=4: v období 6.1.-12.4. a 15.10.-22.12. (nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup)
Základná cena obsahuje: ubytovanie s raňajkami na 1 noc • Wi-Fi • voľný vstup na hotelovú pláž (otvorená
15.6.-15.9.) • vstup do Laguna Bernardin vodného sveta • vstup do kasína Bernardin a Portorož • animácie (VII.
a VIII) • parkovanie na otvorenom parkovisku
Povinné príplatky na mieste: pob. taxa 2,50 €/osoba/noc • registračný poplatok 1 €/osoba • detská postieľka
7€/noc • parkovanie v garáži 5€/deň
Príplatky/noc: večera 12 € • obed 25 € • domáce zviera do 10 kg (na vyžiadanie) 20 €/noc • osoba od 12r. na
prístelke 60 €/noc • oslavy Nového roka 160 €/osoba
Zľavy: dieťa do 12 r. na 2. lôžku -30% • na 3. (4.) lôžku s 2 dosp. zadarmo • dieťa do 2 rokov s 1 dosp. -100%
(cena za 1/1)
Grand Hotel BERNARDIN
kód 086

2.1.-12.4.
13.10.-29.12.

SLOVINSKO / Portorož

11

HOTEL VIL
LE PA
ARK
APARTMÁNY VILA BAR
RK A
Výhodná cena  objednať treba včas -rýchlo sa vypredáva

Hotel patriaci k hotelovému rezortu St. Bernardin, pozostáva z 5 víl (Vila Galeb, Vila Galeja, Vila
Orada a Vila Nimfa a Vila Barka s 21 apartmánmi) prepojených štýlovou obchodnou uličkou s obchodíkmi, reštauráciami a barmi, ktorá vedie až k lagúne zatienenej bohatou mediteránskou vegetáciou, pláž je upravená.
VYBAVENIE: 2 reštaurácie, bar, obchodné centrum,
Wi-Fi, parkovisko, hostia sú vítaní aj v Tropic bar pri
bazéne, kde si môžu vychutnať osviežujúce nápoje.
UBYTOVANIE: Hotel: izby - 2-lôžkové s možnosťou
prístelky, prepojené rodinné izby pre 5 osôb, telefón, TV-SAT, rádio, kúpeľňa so sprchou a sušičom,
časť izieb s balkónom. Apartmány: pohodlne zariadené apartmány pre 4 osoby, niektoré s výhľadom
na bazén a more a niektoré na nákupnú ulicu. Vybavenie apartmánov: spálňa, obývacia izba s rozkladacou pohovkou, kuchynským kútom, káblová TV,
telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom, fénom, klimatizácia, balkón.
STRAVOVANIE: Hotel: raňajky a večere sú podáva-

né v blízkom hoteli Histrion formou švédskych stolov
Apartmány: individuálne, možnosť polpenzie za
príplatok - raňajky a večere sú podávané v hoteli
Histrion formou švédskych stolov.
ŠPORT A ZÁBAVA: lagúna s marínou, bazén a detský bazén s morskou vodu na upravenej pláži Arcobaleno, Laguna Bernardin - najväčší krytý vodný park s morskou vodu na slovinskom pobreží, na
1000 m2 vodnej plochy je 9 bazénov a víriviek, fínska a turecká sauna, solárium, masáže, v lete má
vodný park otvorenú terasu smerom k pláži, spa
a wellnes centrum - masáže, sauny, relaxačné, rehabilitačné a skrášľovacie procedúry, kasíno Bernardin, potápačské centrum.

12.4.-19.4. 19.4.-5.5.
2.1.-12.4.
5.7.-19.7. 19.7.-25.8.
5.5.-30.5. 30.5.-5.7.
13.10.-29.12.
25.8.-8.9. 29.12.-1.1.20
22.9.-13.10. 8.9.-22.9.
dosp.os. v 1/2+1
31
41
51
56
61
dosp.os. v 1/2+1 BK
41
51
61
66
71
dosp.os. v rod. izbe 2+1
34,5
44,5
54,5
59,5
64,5
dosp.os. v rod. izbe 2+1 BK 44,5
54,5
64,5
69,5
74,5
dosp.os. v rod. izbe 2+2
58
75
92
100
109
Zľava za skorý nákup do 31.1.19: 15% na termíny od 25.5. do 23.12.19
(min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľava za skorý nákup do 31.3.19: 10% na termíny od 25.5. do 23.12.19
(min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
AKCIA 5=4: v období 6.1.-12.4. a 15.10.-22.12. (nie je možné kombinovať so zľavou za
skorý nákup)
Základná cena obsahuje: ubytovanie s raňajkami na 1 noc • Wi-Fi • voľný vstup na
hotelovú pláž (otvorená 15.6.-15.9.) • vstup do Laguna Bernardin vodného sveta • vstup
do kasína Bernardin a Portorož • animácie (VII. a VIII) • parkovanie na otvorenom
parkovisku
Povinné príplatky na mieste: pob. taxa 2,50 €/osoba/noc • registračný poplatok 1 €/
osoba • detská postieľka 7€/noc
Príplatky/noc: pohľad na more 10 €/osoba v 2-lôžkovej izbe. Večera 9 € • obed 15 €
• (zľava na stravu pre dieťa do 12r. -30%) • domáce zviera do 10 kg (na vyžiadanie) 12 €/
noc • osoba od 12r. na prístelke 60 €/noc • oslavy Nového roka 140 €/osoba
Zľavy: dieťa do 12 r. na 2. lôžku -30% • na 3. (4.) lôžku s 2 dosp. zadarmo • dieťa do 2
rokov s 1 dosp. -100% (cena za 1/1) • Pozn.: Min. počet nocí 3 (v hlavnej sezóne 5.7.-8.9.
a na Nový rok 5 nocí)
Hotel VILE PARK***
kód 081

Apartmány VILA
12.4.-19.4. 19.4.-5.5.
19.7.-25.8.
5.7.-19.7.
2.1.-12.4.
BARKA
5.5.-30.5. 30.5.-5.7.
29.12.13.10.-29.12.
25.8.-8.9.
kód 082
22.9.-13.10. 8.9.-22.9.
1.1.20
apartmán A4
90,00
110,00
130,00
150,00
160,00
Zľava za skorý nákup do 31.1.19: 15% na termíny od 25.5. do 23.12.19
(min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľava za skorý nákup do 31.3.19: 10% na termíny od 25.5. do 23.12.19
(min. 7 nocí v období 5.7.-8.9. a na Nový rok)
Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
AKCIA 5=4: v období 6.1.-12.4. a 15.10.-22.12.
(nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup)
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • voľný vstup na hotelovú pláž
(otvorená 15.6.-15.9.) • vstup do Laguna Bernardin vodného sveta • vstup do kasína
Bernardin a Portorož • animácie (VII. a VIII) • parkovanie na otvorenom parkovisku
Povinné príplatky na mieste: pob. taxa 2,50 €/osoba/noc • registračný poplatok 1 €/
osoba • detská postieľka 7€/noc
Príplatky/noc: raňajky 10 € • večera 18 € (dieťa do 12r. zľava 30%) • oslavy Nového roka
140 €/osoba • Pozn.: Min. počet nocí 3 (v hlavnej sezóne 5.7.-8.9. a na Nový rok 5 nocí)
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REMISENS PREMIUM 
CASA
A BEL
L MORETT
TO
po komplexnej rekoštrukcii 2017  aj rodinné izby, 2 deti do 12 r.zadarmo

Ideálna voľba pre rodinnú dovolenku, s dostatkom súkromia, v obklopení zeleňou a iba niekoľko
minút chôdze od centra a od pláže. Na dosah sú upravené pláže s bazénmi, toboganmi, barom,
početné športové aktivity aj wellnes v bezprostrednom susedstva hotela Metropol*****, ako aj
Grand Casino Metropol otvorené 24 hodín denne.
VYBAVENIE: spoločná recepcia v hoteli Metropol,
výťah, aperitív bar, letná terasa, trezor na recepcii
za poplatok, Wi-Fi, parkovisko alebo garáž.
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové izby - niektoré izby majú balkón, pohľad do parku, prepojené rodinné izby 2+2 s balkónom do parku, kúpeľňa
so sprchou a fénom, LCD TV, telefón, Wi-Fi, minibar, sejf.
STRAVOVANIE: raňajky a večere formou švédskych
stolov v hoteli Metropol.
ŠPORT A ZÁBAVA: hotelová pláž s vonkajšími ba-

zénmi, dva malé bazény na terase, hostia môžu využívať vnútorný vyhrievaný bazén s morskou vodou
a detský bazén v susednom hoteli Metropol, 3x vírivka s morskou vodou, za poplatok: Wellnes & Spa
Lucija: sauna centrum (fínska sauna, parná sauna,
infračervená sauna), masáže (švédska, lávovými kameňmi, thajská), tenisové centrum v blízkosti hotela, minigolf, basketbalové a volejbalové ihrisko, veľké ihrisko pri pláži, prenájom bicykla. Voľný
vstup do Grand Casina Portorož, animácie počas
júla a augusta.

Remisens Premium
28.6.-2.8.
15.9.-30.9.
30.5.-28.6.
2.8.-25.8.
Casa Bel Moretto,kód 089a
25.8.-15.9.
dosp.osoba v 1/2 BK standard
59,50
71,50
80,80
90,10
dosp.osoba v 1/2 standard
56,80
67,50
76,80
84,80
dosp.osoba v rodinnej izbe 2+2 BK
96,70
114,00
128,70
143,30
Zľava za skorý nákup do 28.2.: 15% na termíny od 15.3. do 21.12.
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie s raňajkami na 1 noc • Wi-Fi • využívanie bazénov • vstup do kasína
Príplatky/osoba: večera 7 € • platba na mieste: detská postieľka 13,50 €/deň a domáce zviera 27 €/deň
• príplatok za 1/1 +70% • parkovanie -garáž za poplatok 14€/deň • parkovisko hotelové vonkajšie 12€/deň.
Zľavy: dieťa do 3 rokov v detskej postieľke zdarma (s 2 dosp. v 1/2) • dieťa do 12 r. na 2. lôžku -30% • 1-2 deti
do 12 r. v rodinnej izbe na 3.a 4. lôžku -100% • nad 12r. -20%
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REMISENS HOTEL LUCIIJA
A 
cenove najvýhodnejšie  aj rodinné izby, 2 deti do 12 r. zadarmo  pre zvieracích miláčikov strava zdarma

Hotel sa nachádza 300 m od centra Portoroža v blízkosti portorožskej promenády, pláže a bazénov.
Pláž, spoločná pre všetky hotely rezortu, patrí k najlepšie vybaveným s upravenými kamennými aj
trávnatými plochami, časť pláže je piesková, sú tu slnečníky a ležadlá, bazény, tobogan, plážový bar.
VYBAVENIE: reštaurácia s letnou terasou, aperitív bar s terasou, Wi-Fi, spoločenská a seminárna
miestnosť, 3 výťahy, parkovisko, garáž za poplatok
14 €/deň. Hotelová pláž Metropol: bazén 50x25 m,
dva menšie vonkajšie bazény, slnečníky a ležadlá
pri bazéne aj na pláži Metropol zdarma
UBYTOVANIE: 1- (15 m2), 2- lôžkové s možnosťou
prístelky (19 m2) a rodinné izby s dvoma prístelkami (24,80 m2) - klimatizácia, telefón, LCD TV, trezor,
Wi-Fi zdarma, kúpeľňa so sprchou a fénom, časť
izieb s balkónom na morskú stranu, izby bez balkóna majú výhľad do parku. K dispozícii sú aj bezbariérové izby, možný je pobyt so psom.

STRAVOVANIE: raňajky a večere formou švédskych
stolov v reštaurácii s letnou terasou
ŠPORT A ZÁBAVA: hotelová pláž s vonkajšími bazénmi, hostia môžu využívať vnútorný vyhrievaný bazén s morskou vodou a detský bazén, v lete využívajú klienti vnútorný bazén hotela Metropol, whirlpool,
voľný vstup do Grand Casina Portorož, animácie počas
júla a augusta, veľké ihrisko pri pláži, za poplatok: Wellnes & Spa Lucija: sauna centrum (fínska sauna, parná
sauna, infračervená sauna), masáže (hotel Metropol)
(švédska, lávovými kameňmi, thajská), tenisové centrum v blízkosti hotela, minigolf, basketbalové a volejbalové ihrisko, požičovňa bicyklov zdarma.

kód 089b Remisens Hotel
8.3.-12.4.
12.4.-24.5.
28.6.-2.8.
24.5.-28.6.
2.8.-25.8.
Lucija
6.10.-4.11.
15.9.-6.10.
25.8.-15.9.
dosp.osoba v economy izbe 1/2
34,90
46,90
53,50
61,50
68,15
dosp.osoba v 1/2 (+1)
38,90
52,20
60,20
69,50
76,10
dosp.osoba v rodinnej izbe 2+2
49,50
66,80
76,10
88,10
96,10
Zľava za skorý nákup do 28.2.: 15% na termíny od 15.3. do 21.12.
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie s raňajkami na 1 noc • Wi-Fi • využívanie bazénov
Povinné príplatky/noc: pob. taxa dosp.os. 2,50 €/noc dieťa 7-18r. 1,25 €/noc • do 7 r. bez taxy
Príplatky/osoba: večera 5 € • platba na mieste: detská postieľka 11 €/deň a domáce zviera 27 €/deň • príplatok
za 1/1 +30% • parkovanie -garáž za poplatok 14€/deň • parkovisko hotelové vonkajšie 12€/deň.
Zľavy: dieťa do 3 rokov v detskej postieľke zdarma (v 1/2s 2 dosp.) • dieťa do 12 r. na 3. lôžku -100% • 2 deti
do 12 r. s 1 dosp. -50% • dieťa do 12 r. na 2. lôžku -30% • nad 12 r. na 3.lôžku -20% • dieťa do 12 r. na prístelke
v rod. izbe - 100% • nad 12 r. na prístelke v rod. izbe -20% • Min. počet nocí podľa sezóny 3-5; pri kratšom
pobyte príplatok 10-20%

REMISENS PREMIUM CASA
A ROSA
A 
štýlovo zariadený  pre rodinnú dovolenku  upravená pláž

Remisens Premium Casa Rosa je depandansom Remisens Premium Hotela Metropol*****, ktorého služby a zariadenia sú k dispozícii aj pre hostí Casa Rosa. Renovovaný bol iba v r. 2016. Nachádza sa na kopci sv. Lovrenc a je obklopený bujnou zeleňou. Ponúka nezabudnuteľný výhľad
na Portorož a Marinu Portorož. Je ideálnou voľbou pre rodiny s deťmi, ktoré hľadajú dovolenku
plnú aktivít a zábavy. Kým sa najmenší návštevníci hrajú v detskom kútiku, dospelí môžu skúsiť
svoje šťastie v kasíne Portorož, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti. Pláž, spoločná
pre všetky hotely rezortu, patrí k najlepšie vybaveným s upravenými kamennými aj trávnatými
plochami, časť pláže je piesková, sú tu slnečníky a ležadlá, bazény, tobogan, plážový bar.
UŽITE SI VYNIKAJÚCE SLUŽBY:
» vnútorný bazén s vyhrievanou slanou vodou (25 x
12,5 m) » 3 x whirlpool s morskou vodou » dva menšie vonkajšie bazény » slnečníky a ležadlá pri bazéne » Metropol beach: bazén 50x25 m
za príplatok: Aqua Relax Center / Wellnes & Spav
Hoteli Metropol: ﬁtness, spa relax zóna, solárium,
sauna (fínska, turecké kúpele, infrasauna), masáže
(aquarelax, ayurveda, lávové kamene), salón krásy
VYBAVENIE: recepcia v hoteli Metropol, 2 výťahy,
lobby bar, reštaurácia v GH Metropol
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové izby, telefón, LCD TV, minibar, sejf, kúpeľňa so sprchou a fénom, Wi-Fi v cene, balkón má výhľad do parku alebo
na morskú stranu. Suity 46 m2 s výhľadom na park

alebo morskú stranu, vybavené kávovarom a kávou
potrebnou na prípravu, pri príchode čerstvé kvety,
košík ovocia a kozmetika. Pozostávajú z 2 miestností - spálne a obývačky, príslušenstva, max. počet osôb - 3.
STRAVOVANIE: raňajky a večere formou švédskych
stolov v GH Metropol
ŠPORT A ZÁBAVA: hotelová pláž s vonkajšími bazénmi, Aqua Relax centrum, krytý bazén s vyhrievanou morskou vodou, vírivka s morskou vodou,
sauny, ﬁtnes, kaderníctvo, kozmetické procedúry,
voľný vstup do Grand Casina Portorož, animácie pre
deti od 15.6. do 15.9., minigolf, tenisové kurty, basketbalové a volejbalové ihrisko, veľké ihrisko pri pláži, požičovňa bicyklov zdarma

kód 089c Remisens Premium
1.4.-12.4.
12.4.-24.5.
28.6.-2.8.
24.5.-28.6.
2.8.-25.8.
Casa Rosa, Annexe
6.10.-21.10.
15.9.-6.10.
25.8.-15.9.
dosp.osoba v 1/2 BK standard
51,50
62,20
74,10
83,40
92,75
dosp.osoba v 1/2 BK M comfort
63,50
75,50
90,10
102,10
112,70
dosp.osoba v 1/2+1 suita BK MS
86,10
103,40
123,40
137,90
152,60
dosp.os. v rodinnej izbe 1/2+2 BK
80,80
96,70
115,40
128,70
143,30
Zľava za skorý nákup do 28.2.: 15% na termíny od 15.3. do 21.12.
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie s raňajkami na 1 noc • Wi-Fi • využívanie bazénov • vstup do kasína
Príplatky/osoba: večera 7 € • platba na mieste: detská postieľka 13,50 €/deň a domáce zviera 27 €/deň
• príplatok za 1/1 +70% • parkovanie -garáž za poplatok 14€/deň • parkovisko hotelové vonkajšie 12€/deň.
Zľavy: dieťa do 3 rokov v detskej postieľke zdarma (s 2 dosp. v 1/2) • dieťa do 12 r. na 2. lôžku -30% • 1-2 deti
do 12 r. v rodinnej izbe na 3.a 4. lôžku -100% • nad 12r. -20%
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HOTEL AP
POLLO
O 
pre aktívnu dovolenku  zdravá strava  nefajčiarsky hotel

Hotel Apollo situovaný neďaleko hlavnej promenády v centre Portoroža bol kompletne zrekonštruovaný v roku 2014. Je vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí obľubujú aktívny oddych a zdravý životný
štýl. Hotel je moderne zariadený v autentickom mediteránskom štýle, každé poschodie je inšpirované príbehom typickej mediteránskej rastliny – bazalka, tymian, oregano, levanduľa, majorán. Celý
hotel vrátane izieb je nefajčiarsky.
VYBAVENIE: hotelová reštaurácia HERBAE, klienti
majú k dispozícií sieť LifeClass reštaurácií, kaviarne, cukrárne, bary s orientáciou na zdravú mediteránsku stravu s miestnymi prírodnými produktami
a diétne princípy ayurvédy a tiež širokú gastronomickú ponuku v zariadeniach na pláži. Hotel ponúka aj baby-sitting, pranie a žehlenie bielizne, renta-car, kongresové centrum, parkovisko a garáž za
poplatok, kasíno Riviéra.
UBYTOVANIE: priestranné pohodlne zariadené izby
majú kúpeľňu so sprchou alebo vaňou, klimatizáciu,
trezor, LCD-TV, rádio, mini bar, telefón, Wi-Fi.
2-lôžkové izby s balkónom s výhľadom do parku alebo na more, 1-lôžkové izby s balkónom s výhľadom
do parku alebo na more, rodinné izby 2+1 (prístelka) s balkónom s výhľadom do parku alebo na more,
rodinné izby 2+2 (prístelky) s balkónom s výhľadom
do parku alebo na more.
STRAVOVANIE: raňajky formou bohatých bufetových stolov v hotelovej reštaurácii, večere v niekto29.3.-18.4.
18.4.-22.4.
22.4.-25.4.
25.4.-5.5. 28.6.-2.8. 2.8.-25.8.
6.
1
.-29.3.
Hotel Apollo
5.5.-24.5.
24.5.-28.6. 25.8.-15.9. 30.12.-2.1.20
3.11.-24.12.
kód 088c
15.9.-31.10.
31.10.-3.11.
24.12.-30.12.
dosp.osoba v 1/2 BK
62,00
67,00
72,00
81,00
97,00
dosp. osoba v 1/2 +1 BK
67,00
72,00
77,00
86,00
102,00
dosp. osoba v 1/2 +2 BK
72,00
77,00
83,00
93,00
107,00
Hotel Rivierakód 088a
dosp.osoba v 1/2
50,00
60,00
65,00
74,00
86,00
dosp. osoba v 1/2 +1 BK
55,00
70,00
75,00
85,00
96,00
dosp. osoba v 1/2 +2
75,00
85,00
90,00
100,00
111,00
BK MS
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 15% na pobyty na min. 4 noci od 9.6.
Zľava za skorý nákup do 31.3.: 10% na pobyty na min. 4 noci od 9.6.
Zľavy za skorý nákup je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
AKCIA 7=6 a 14=12 : v období 3.11.-20.12. (nie je možné kumulovať so zľavou za skorý nákup)
Základná cena obsahuje: ubytovanie s raňajkami na 1 noc • prípitok na privítanie
• Wi-Fi • vstup na pláž Medúza**** (slnečníky a lehátka za poplatok)
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/osoba od 18 r. • 1,25 €/osoba
7-18 r. • registračný popl. 1,50 €/os.
Príplatky /noc: pohľad more v hoteli Apollo 10 €/osoba • večera 8 € • obed 18 € (dieťa 3-13
r. 50%) • vianočná večera 25 € • silvestrovská gala večera 150 € • detská postieľka 5 € • na
mieste: parkovanie 5 € parkovanie v garáži 15 €/deň • pes (na vyžiadanie) do 10 kg 20€/noc
Zľavy: dieťa do 2r. v 1/1 -100% • dieťa 3-13 r. s 1 dospelým v 2-lôžkovej izbe -20%
• 1. dieťa do 13 r. na prístelke -100% • 2.dieťa do 13r. v rodinnej izbe na prístelke -30%
• osoba od 13 r. na prístelke -20% • Pozn. Termálne kúpele uzatvorené kvôli údržbe 1.-11.7.
• Sauna Park uzatvorený 1.7.-2.8. Bazény s morskou vodou nebudú v lete v prevádzke

rej z LifeClass reštaurácii, večery slovinskej a mediateránskej kuchyne, privítací prípitok.
ŠPORT, ZÁBAVA, WELLNES: hostia môžu využívať
bazénový a termálny LifeClass komplex - vnútorné bazény s termálnou vodou pochádzajúcou z prehistorického mora, bazény s vyhrievanou morskou
vodou, vonkajšie bazény s termálnou vodou, vodné
trysky, protiprúdy, chrliče, exkluzívna pláž Medúza
s ležadlami, slnečníkmi a kulinárskou ponukou, ﬁtnes centrum, vodný aerobik, cyklistické a pešie vychádzky so sprievodcom, ranná gymnastika, rozprávková joga pre deti. WELLNES služby, procedúry,
masáže a programy - Shaki-Ajurveda centrum, Talasso centrum, Wai Thai centrum, beauty centrum,
liečebné a fyzioterapeutické centrum, saunový park
so 7 saunami, služby na pláži Meduza za poplatok.
Športové aktivity v okolí – tenis, stolný tenis, rybačka, windsurﬁng, veslovanie, cyklistika, potápanie,
mini golf, tandemové zoskoky, pešie túry, výuka plávania, výlety do okolia.



HOTEL RIV
VIERA
A 
v centre Portoroža  hotelová sieť LifeClass

Komfortný wellnes hotel situovaný v centre Portoroža s výhľadom na Piranský záliv priamo pri pobrežnej promenáde a hotelovej pláži. Wellnes centrum s vysokým štandardom a kvalitné služby na
pieskovej pláži sú predpokladom pre dovolenku a oddych pre telo aj dušu počas celého roka.
VYBAVENIE: hotelová reštaurácia, terasa s výhľadom na Piranský záliv, klienti majú k dispozícií sieť
LifeClass reštaurácií, á la carte reštaurácia Mediteran, zimná záhrada, výťah, kaviareň, cukrárne, bary
s orientáciou na zdravú mediteránsku stravu a diétne princípy ayurvédy a gastronomickú ponuku v zariadeniach na pláži. Wi-Fi zadarmo v hoteli aj mimo
hotela, zmenáreň, úschova batožiny, baby-sitting,
pranie a žehlenie bielizne, denná tlač, izbová služba,
rent-a-car, kongresové centrum, parkovisko a garáž
za poplatok, kasíno Riviéra.
UBYTOVANIE: izby zariadené v mediteránskom štýle, majú kúpeľňu so sprchou alebo vaňou, klimatizáciu, trezor, LCD-TV, rádio, mini bar, Wi-Fi, hotel
má nefajčiarske aj bezbariérové izby. 2-lôžkové izby
bez balkóna alebo s balkónom s výhľadom do parku
alebo na morskú stranu, 1-lôžkové izby bez balkóna
s výhľadom do parku, rodinné izby 2+1 s balkónom
s výhľadom do parku alebo na more, rodinné izby
2+2 (2 prístelky) s balkónom s výhľadom na morskú stranu

STRAVOVANIE: raňajky formou bohatých bufetových stolov v hotelovej reštaurácii, večere v LifeClass reštauráciách, večery slovinskej a mediteránskej kuchyne, privítací prípitok
ŠPORT, ZÁBAVA, WELLNES: hotel je prepojený na bazénový termálny a wellnes LifeClass komplex - vnútorné bazény s termálnou vodou pochádzajúcou z prehistorického mora, bazény s vyhrievanou morskou vodou,
vonkajšie bazény s termálnou vodou, vodné trysky,
protiprúdy, chrliče, exkluzívna pláž Medúza s ležadlami, slnečníkmi a kulinárskou ponukou, ﬁtnes centrum, vodný aerobik, cyklistické a pešie vychádzky so
sprievodcom, ranná gymnastika, rozprávková joga pre
deti. WELLNES služby, procedúry, masáže a programy
- Shaki-Ajurveda centrum, Talasso centrum, Wai Thai
centrum, beauty centrum, liečebné a fyzioterapeutické centrum, saunový park so 7 saunami, služby na pláži Meduza za poplatok. Športové aktivity v okolí – tenis,
stolný tenis, rybačka, windsurﬁng, veslovanie, cyklistika, potápanie, mini golf, tandemové zoskoky, pešie
túry, výučba plávania, výlety do okolia.
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Republika Hrvatska » rozloha 56.542 km » hlavné mesto Zagreb. Mena: kuna (1 € = cca 7,50 HRK). Vznik štátu 25.6.1991
» člen EU od 1.7.2013. Sviatky počas letnej sezóny: 1.máj » 30.máj » 22. a 25. jún » 5. a 15.august. Cestovné doklady: občiansky preukaz alebo
pas. Aj deti musia mať vlastný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo pas)! Platnosť cestovných dokladov: min. 6 mesiacov po termíne návratu.
Dôvodov, prečo si vybrať dovolenku práve v Chorvátsku, je viacero. Je to najmä priezračne čisté Jadranské more, ktoré v spojení s bohatou stredomorskou
vegetáciou a príjemnou pokojnou atmosférou blahodarne pôsobí na psychiku
i zdravie človeka. Na druhom mieste je vychýrená chorvátska gastronómia, v ktorej sa kombinujú prvky talianskej, gréckej i rakúskej kuchyne a chorvátske značky
vín, známe široko-ďaleko.
V neposlednom rade je to infraštruktúra, rýchlym tempom uskutočňovaná
výstavba diaľničnej siete s mnohými tunelmi i odvážnymi estakádami a rekonštrukcia ubytovacích zariadení a ich začleňovanie do vyšších kategórií. Jadran
je pre slovenských turistov najbližším morom – ak cestujeme po pohodlných
rakúskych a slovinských diaľniciach, hranica je od nás vzdialená iba 550 km.
Je možné využiť aj leteckú dopravu z Viedne. A ak zoberieme do úvahy, že prob-

lémom nie je ani jazyková bariéra - Chorváti si so Slovákmi veľmi dobre rozumejú - rozhodovanie pre dovolenku v Chorvátsku alebo opakovanú návštevu
Chorvátska netrvá dlho. Ubytovacie kapacity v Chorvátsku, najmä na Istrii nestačia pokryť prudko narastajúci záujem turistov z celého sveta
a v posledných rokoch sa vypredajú oveľa skôr. Nečakajte preto na
Last minute a zabezpečte si letnú dovolenku včas za najvýhodnejších
podmienok a z najširšieho výberu!
Tranzitné prenocovanie pri ceste na Dalmáciu a Čiernu horu
Zabezpečíme Vám aj tranzitné prenocovanie pri dlhších cestách na južnú Dalmáciu alebo do Čiernej hory, napríklad v oblasti Plitvických jazier (str.47), alebo
v termáloch v Slovinsku (str.7 a 8).

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVÁTSKA V LETNEJ SEZÓNE 2018
Cieľ:

ISTRIA: (Expresná autobusová linka cez
Rakúsko a Slovinsko)
Izola, Portorož (Slovinsko)
Umag, Novigrad,
Poreč, Vrsar, Rovinj

DALMÁCIA: (trasa cez Maďarsko)
Zadar, Sv.Filip i Jakov, Biograd na moru,
Vodice, Primošten

DALMÁCIA: (trasa cez Maďarsko)
Split (prístav), Omiš, Ruskamen, Brela, Baška
voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,
Drvenik, Gradac, Orebič, Dubrovnik

Cena:

Cena spiatočnej prepravy: 90 €
Dieťa do 15 rokov iba 60 €
jednosmerná doprava 50 €

Cena spiatočného lístka: 100 €
jednosmerná doprava: 80 €

Cena spiatočného lístka: 110 €
jednosmerná doprava: 90 €

Príplatky:

obojsmerná miestenka: 10 €
doprava bez pobytu: 5 €/1 smer
druhá sedačka pre jedného klienta: 50 €

spojenie 2 turnusov: 20 €
doprava bez pobytu: 10 €

spojenie 2 turnusov: 20 €
doprava bez pobytu: 10 €

PRÍPLATKY za nástupné miesta:
Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice, Vranov n.T., Michalovce 15 €, Martin, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar
n/H.: 13 €, Komárno, Levice, Nitra, Trenčín, Nové Mesto n/V, Piešťany, Topoľčany: 10 €, Dun.Streda, Sereď, Senec: 6 €, Trnava 3 €, Bratislava: 0 €

Informujte sa o možnostiach autobusovej dopravy z iných miest Slovenska a z Čiech!
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Objavujte ju
u, spoznávajte jeej krásy, užívajte a nikdy sa jeej neebudete vedieeť nabažiť!
Čaro Istrie a jej liečivé účinky objavila už Mária Terézia,
ktorá dala na Istrii postaviť svoje letovisko. Gastronómia
je mixom chorvátsko - taliansko – maďarsko - rakúskej
kuchyne, ktorá je našim jazýčkom veľmi blízka. História
zanechala na Istrii bohaté stopy po Keltoch, Grékoch,
Rimanoch, Byzantíncoch, Turkoch, Benátčanoch, Rakúšanoch a Talianoch. Istria je v rámci športových aktivít
najlepšie vybavená - v každom stredisku si prídu na svoje
tenisti, volejbalisti, basketbalisti aj futbalisti. Pre cyklistov
je na Istrii vyznačených viac ako 2600 km trás. Na svoje
si prídu aj milovníci rozmanitých vodných športov. Denné
animácie a večerné zábavy taktiež nemôžu chýbať v žiadnom významnejšom stredisku. No a to najdôležitejšie, prečo sem najviac našich turistov cestuje - je Jadranské more. Čistučké, so zvýšeným obsahom
soli, čo je nielen zdravé, ale aj deti sa v ňom ľahšie naučia plávať. Málokde nájdete toľko Modrých zástav za čistotu mora, ktoré udeľuje medzinárodná komisia, ako práve na Istrii. V spojení so vzduchom presýteným borovicovými stromami na plážach je Jadranské more najlepším prírodným lekárom. Aj lekári
odporúčajú pacientom na pľúcne, alergické a kožné ochorenia letné pobyty
v tejto oblasti. Návštevníci zo všetkých kontinentov to už dávno vedia! Istriu najmä jej juhozápadnú časť - odporúča na spoznanie a oddych časopis National Geographic ako jednu z desiatich najatraktívnejších destinácií na svete.
Spoznajte ju aj vy, veď je to iba pár hodín cesty!
UMAG
Významná vinárska oblasť s množstvom rekreačných zariadení, zameraných
najmä na športovo zameranú klientelu. V Umagu sa v polovici júla každoročne
koná tenisový turnaj ATP Croatian open Umag za účasti najvýznamnejších tenistov sveta. Historické centrum prešlo bohatou históriou. Pre pokojnejšiu dovolenku odporúčame strediská v Kanegre a Savudriji, hotely v Punte sú bližšie
do centra mesta. Z Umagu to nie je ďaleko do Novigradu – malého historického mestečka.Tipy na šport a zábavu: okrem množstva tenistových kurtov
tu je motokárová dráha, možnosť jazdy na koni, rôzne vodné športy, potápanie, a pre zábavu tých mladších dva najväčšie akvaparky na Istrii - Istralandia
a Aquacolors.
POREČ
Najväčšou devízou mesta Poreč je jeho bohatá história s množstvom pamiatok. Bazilika sv. Eufrazija postavená v byzantskom slohu v 6. storočí je od r.
1997 zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zaujímavé sú aj zrúcaniny Neptúnovho chrámu z 2. storočia, románsky dom na ul.
Decumanus s dreveným balkónom z 13. stor., gotický dom s renesančným portálom z 15. stor. a Marafor - najstaršie a najväčšie námestie v Poreči - pôvodne
rímske fórum. Podľa vedeckého skúmania z tejto oblasti pochádza najkvalitnejší olivový olej na svete. Tipy na výlet: Na neďalekom ostrovčeku sv. Nikola
je zámoček z 18. storočia, ktorý slúži ako hotel a najstarší maják na Jadrane.
Akvárium v Poreči je nové a pekne udržiavané a stojí za to oboznámiť sa v ňom
s morskou faunou. Päť kilometrov od Poreča sa nachádza jaskyňa Baredine.
Táto jaskyňa siaha až do podmorských jazier. Tip na zábavu: diskoklub Byblos je rozlohou 4.000 m2 jedným z najväčších diskoklubov na Istrii, navrhnutý
bol talianskymi architektmi.

VRSAR
Malebné historické mestečko sa vypína na strmom kopci,
ktorému dominuje zámok Vergotini - sídlo vrsarských biskupov. Pri zámku je kostol sv. Martina so zvonicou. V kameňolome Montraker vo Vrsare sa koná každé leto medzinárodná
sochárska škola pre mladých sochárov. Prírodná zaujímavosť: smerom na Rovinj pretína horské masívy 10 km dlhý,
do Jadranu sa vlievajúci Limský záliv, obľúbené miesto výletníkov. V jeho vodách sa chovajú ustrice a slávky jedlé, ktoré najlepšie chutia čerstvo pripravené v miestnej reštaurácii. Nad impozantným zálivom, ktorý je chránenou prírodnou
oblasťou, sú jaskyne prehistorického osídlenia.
ROVINJ
Rovinj - mesto rybárov, vinárov a umelcov navštevuje z roka na rok čoraz väčší
počet turistov z celého sveta. Trvalo si tak udržiava pozíciu najpríťažlivejšej destinácie Istrie. Famózna atmosféra spočíva v harmónii modernej i starobylej architektúry s prírodou, najmä prírodnými rezerváciami Punta Corrente a Škaraba.
Mesto je obklopené storočným cédrovým, borovicovým a píniovým lesom, pobyt tu je balzamom pre pľúca. A ak vstanete skôr, budete mať možnosť vidieť rybárov, ako sa v skorých ranných hodinách vypravujú za rybami na more. Mestu
dominuje najväčší barokový kostol na Istrii - kostol sv. Eufémie z r.1736, ktorý
sa vypína na vrchole starého mesta, ležiaceho pôvodne na ostrove. Na 60 m vysokej veži kostola sa týči 6-metrová otáčavá socha sv. Eufémie. Od kostola sa vinie ulica Grisia s veľkým počtom umeleckých galérií. Umelci tu žijú v komunite
a v druhú augustovú sobotu sa tu každoročne koná prehliadka diel výtvarníkov,
maliarov, keramikárov a sochárov. Rovinj je vyhľadávaným miestom aj potápačmi,
pre ktorých je lákadlom priezračné more a vrak lode Baron Gautch, potopenej
v roku 1914, ale aj tými, ktorí radi zavítajú na skalnú stenu Fantázia, využívanú pre
voľné skalolezenie. Tipy na výlet: Prírodná rezervácia Punta Corrente na Zlatom myse (Zlatni rt) sa viaže k menu baróna Hűttenrodta, ktorý tu dal vysadiť koncom 19. storočia viac ako tisíc druhov rastlín a drevín. Dnes je park oázou pre domácich aj pre turistov, ideálny na prechádzky i na bicyklovanie. V akváriu Rudera
Boskovića v Rovinji sa môžu jeho návštevníci oboznámiť s podmorskou faunou.
PULA
- mesto s najzachovalejším rímskym koloseom z 1. stor., piatym najväčším na svete. Boju gladiátorov sa tu prizeralo až 23000 ľudí. Dnes je amﬁteáter múzeom
i miestom konania medzinárodného júnového ﬁlmového festivalu a mnohých zaujímavých koncertov modernej aj klasickej hudby v podaní významných osobností z celého sveta. Na bývalom rímskom fóre stojí impozantný Augustov chrám z 1.
stor. s lapidáriom a radnica vstavaná do Dianinho chrámu. Víťazný oblúk Sergijeva je z r. 27 p. K. a katedrála z 15. stor. Nad námestím stojí františkánsky kostol z r.
1314 s múzeom. V Pule je tiež historické a archeologické múzeum. Tip na výlet:
z Puly je loďou iba na skok do národného parku (od r.1983) súostrovia BRIONI, ktorého hotely hostili významné osobnosti
z celého sveta. Časy prezidenta J. B. Tita pripomína jeho múzeum. Turisti si môžu prehliadnuť z vláčika zvyšky rímskych stavieb a Zoosafari, kde žijú zvieratá, ktoré tento významný štátnik
získal darom. Na Brioni sú organizované výlety z Poreča, Vrsaru aj Rovinja.
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BUNGALOVY KA
ANEG
GRA 
apartmány s kuchynkou  pre pokojnú rodinnú dovolenku  výborná cena  polpenzia s nápojmi

Rezort Kanegra ležiaci 10 km severne od mesta Umag ponúka ubytovanie vo vyše 200 bungalovoch
apartmánového typu. Obklopené sú zeleňou, v miernom svahu, 100 m od kamienkových a štrkopieskových pláží so sprchami a ležadlami (za poplatok). Naturistická pláž je v kempe vzdialenom 400 m.
VYBAVENIE: recepcia s trezorom, á la carte
reštaurácia, bufetová reštaurácia, obchod, pizzeria, bar s občerstvením, kaviareň a koktail bar,
ktoré sa postarajú o každé vaše kulinárske želanie, obchod, internetový kútik, Wi-Fi v celom areáli za poplatok.
UBYTOVANIE: bungalovy s TV-SAT, kuchyňou zariadenou na varenie, s kúpeľňou a terasou, Wi-Fi za
poplatok.
apartmán pre 4 osoby (40 m2): 2-lôžková spálňa,
2-lôžkový rozkladací gauč v obývacej miestnosti,
prístelka na vyžiadanie za poplatok.
apartmán pre 5 osôb (50 m2): dve 2-lôžkové spálne,
1 lôžkový gauč v obývacej miestnosti.

apartmán pre 6 osôb (60 m2) – dve 2-lôžkové spálne, 2-lôžkový rozkladací gauč v obývacej miestnosti, prístelka na vyžiadanie za poplatok.
STRAVOVANIE: individuálne, alebo polpenzia
v reštaurácii Kanegra - raňajky a večere formou
bufetu, k večeri čapované nápoje v cene v neobmedzenom množstve.
ŠPORT A ZÁBAVA: 2 tenisové kurty, ihriská na hádzanú, futbal a basketbal, detské ihrisko, plážový
volejbal, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov,
bohatý denný a večerný program aktivít so zábavou a športom pre dospelých aj deti, miniklub pre
deti od 5 do 12 rokov. Večerný program s diskotékou.

25.4.-30.5. 30.5.-13.6.
8.7.-19.7.
Bungalovy Kanegra
13.6.-22.6. 25.8.-1.9. 22.6.-8.7.
19.7.-18.8.
8.9.-15.9. 1.9.-8.9.
18.8.-25.8.
kód 100
A4 (+1)
42,60
50,90
78,05
89,70
98,00
116,75
126,40
A5
55,50
63,90
90,95
103,85
118,00
136,70
146,40
A6 (+1)
62,60
70,95
98,00
110,30
123,80
143,80
153,50
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • spotrebu energií • posteľnú bielizeň • uteráky
• záverečné upratovanie • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: prístelka v 1/4 a 1/6 - 7 €/noc • polpenzia s nápojmi k večeri 18 €/deň (dieťa do 5r. zadarmo
• 5-14r. 50% pri všetkých platiacich osobách nad 14r.)
detská postieľka pre dieťa do 3 rokov zadarmo • domáce zviera: 13 € /noc

HOTEL MOJ MIR
R 
pre pokojnú rodinnú dovolenku  nový vonkajší bazén  polpenzia s nápojmi

Menší útulný hotel obklopený zeleňou v borovicovom lese v Savudriji, 9 km od centra Umagu, ktorý ponúka bohaté kultúrno-spoločenské vyžitie. Priamo pri hoteli je pláž s ležadlami, slnečníkmi
a sprchami, s pozvoľným vstupom do mora a s betónovými plochami na opaľovanie.
VYBAVENIE: reštaurácia s terasou pri mori, aperitív bar, snack bar, Wi-Fi v celom objekte za
poplatok.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové priestranné izby s možnosťou prístelky, s kúpeľňou so sprchou a WC, telefónom, TV-SAT, balkónom na morskú stranu alebo do parku.
STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere for-

mou švédskych stolov, s výberom z miestnych vín,
čapovaného piva a nealko nápojov v cene.
ŠPORT A ZÁBAVA: nový vonkajší bazén s terasou
na slnenie, tenisové kurty s tenisovou školou, stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, požičovňa vodných bicyklov, v letnej sezóne detský klub a večerná zábava. V Savudriji je aj 18 jamkové golfové
ihrisko.

22.6.-8.7.
8.7.-19.7.
Moj Mir
1.9.-8.9.
8.6.-22.6.
25.8.-1.9.
18.8.-25.8.
kód 101c
dosp.osoba v 1/2(+1) BK
37,80
36,50
47,25
52,30
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera šv.stoly s nápojmi 6 €
detská postieľka pre dieťa do 3 rokov zadarmo • jednolôžková izba +14 €/noc
Zľavy: dieťa do 12 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -25% • osoba nad 12 r. na 3.lôžku -25%

19.7.-18.8.
54,80
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Savudrija je rezort ponorený v chladnom tieni borovicového porastu a stredomorských kríkov,
kde si môžete vychutnať vôňu mora vo vzduchu. Vy a vaša rodina bude mať potešenie z kľudného
prostredia a pohostinnosti miestnych obyvateľov. Stojí tu najstarší maják v Chorvátsku. Rezort
Savudrija sa nachádza 9 km od centra mesta Umag. Pláže sú vzdialené cca 200 až 300 m od apartmánov. Vo vzdialenosti cca 1,5 km piesočnatá pláž Zambratija. Pláže sú vzdialené cca 100 až 300
m od bungalovov a apartmánov. Bungalovy sa nachádzajú v blízkosti Hotela Moj Mir.
ŠPORT A ZÁBAVA: nový bazén s terasou na slnenie, skatepark, tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, plážový
volejbal a vodné športy, prenájom bicyklov. V mesiacoch júl a august živá hudba, niektoré dni v týždni zábavné večerné programy a MINI CLUB pre deti 5-12r. s množstvom aktivít. 18 jamkové golfové ihrisko v Savudriji.

BUNGALOVY SAV
VUD
DRIJA
A 
oddychová dovolenka  nápoje k večeri v cene  nový vonkajší bazén

22.6.-8.7. 8.7.-19.7.
Bungalovy Savudrija
1.9.-8.9. 8.6.-22.6.
19.7.-18.8.
25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
kód 100d
dosp.osoba v 1/2(+1) BK
40,60
37,50
49,40
54,40
56,90
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc
(12-18r.)
Príplatky/osoba: večera šv.stoly s nápojmi 6 € • domáce zviera: 13 € /noc
detská postieľka pre dieťa do 3 rokov zadarmo • jednolôžková izba +14 €/noc
Zľavy: dieťa do 12 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -25% • osoba nad 12 r. na 3.lôžku -25%
Apartmány
8.7.-19.7.
Savudrija
1.9.-8.9. 13.6.-22.6. 25.8.-1.9. 22.6.-8.7.
19.7.-18.8.
18.8.-25.8.
kód 101b
apartmán A4
58,70
84,50
95,50
103,85 122,55 132,20
apartmán A6
67,10
90,95 103,85 118,70 137,40 147,10
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • spotrebu energií • posteľnú
bielizeň • uteráky • záverečné upratovanie • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/
noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: prístelka v 1/4 a 1/6 - 7 €/noc • polpenzia s nápojmi k večeri 18 €/deň
(dieťa do 5r. zadarmo • 5-14r. 50% pri všetkých platiacich osobách nad 14r.)
detská postieľka pre dieťa do 3 rokov zadarmo • domáce zviera: 13 € /noc

VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor za poplatok), reštaurácia a´la carte priamo pri mori. Bezplatné parkovanie v areáli pri objektoch.
UBYTOVANIE: 2 lôžkové izby so sprchou a WC, SAT
TV, Wi-Fi za poplatok, telefónom, s možnosťou prí-

stelky, balkónom alebo terasou
STRAVOVANIE: Raňajky a večere formou bufetu,
počas večere čapované nápoje v neobmedzenom
množstve (víno, pivo, nealko).

APARTMÁNY SAV
VUDRIJA
A 
apartmány s kuchynkou  nový vonkajší bazén
VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor za poplatok), reštaurácia a´la carte priamo pri mori. Bezplatné parkovanie je v areáli pri apartmánoch.
UBYTOVANIE: Každý apartmán má zariadený kuchynský kút, kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, Wi-Fi
pripojenie (za poplatok) a balkón, resp. terasu.
apartmán A4 - tieto apartmány (45,50 m2) majú
spálňu s manželskou posteľou, obývaciu izba s rozkladacou pohovkou pre dve osoby, kuchyňu a kúpeľňu s vaňou. K dispozícii je tiež zariadená terasa,
kde si môžete užívať slnko a vôňu morského vzdu-

chu. Všetky apartmány A4 sú na 1. poschodí. apartmán A6 - tieto priestranné apartmány (47 - 57 m2)
ponúkajú dve spálne s oddelenými lôžkami, obývaciu izbu s rozkladacou pohovkou pre dve osoby, kúpeľňu s vaňou, plne vybavenú kuchyňu a krásnu terasu / balkón so záhradným nábytkom. Nachádzajú
sa na prízemí alebo poschodí.
STRAVOVANIE: bez stravy s možnosťou varenia,
resp. stravovania v centrálnej reštaurácii. Raňajky
a večere formou bufetu, počas večere čapované nápoje v neobmedzenom množstve (víno, pivo, nealko).
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HOTEL SOL AURO
ORA
A 
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all inclusive

jediný All inclusive hotel v Umagu  priamo na pláži  dieťa do 12 r. zadarmo

Ekologický hotel Sol Aurora sa nachádza v krásnej lokalite priamo pri mori v letovisku Katoro, len
2,5 km od centra mesta Umag. Spojenie s centrom je možné aj turistickým vláčikom. Z hotela sa
jednoducho dostanete na dláždenú pláž, ktorá je vhodná aj pre deti, pretože v mori je piesok. Ležadlá
a slnečníky na pláži sú za poplatok
VYBAVENIE: V bufetovej reštaurácii vám personál
priamo pred očami pripraví pokrmy miestnej a medzinárodnej kuchyne. V snack bare Bellavista so slnečnou terasou si môžete vychutnať občerstvenie
a osviežujúce nápoje. Bar pri bazéne a lobby bar.
Okrem bezplatného hotelového parkoviska si môžete za poplatok rezervovať vyhradené parkovacie
miesto priamo pred hotelom. Hotel má aj výťah, WiFi je v celom hoteli bezplatne.
UBYTOVANIE: Svetlé izby majú terasu alebo balkón,
z ktorého je pekný výhľad na more alebo svieži borovicový park. Každá izba má klimatizáciu, kúpeľňu
s fénom, telefón, SAT TV, sejf, Wi-Fi zdarma.

STRAVOVANIE: all inclusive zahŕňa plnú penziu formou bufetu, snacky a rýchle občerstvenie pri bazéne 11:00-17:00, víno, pivo, lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje, vodu, kávu, čaj 8:00-24:00 hod.
ŠPORT A ZÁBAVA: all inclusive (23.5.-15.9.2019)
zahŕňa - 2 bazény so sladkou vodou (1 pre deti), slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, stolný tenis,
tenis (nutná rezervácia vopred), animácie
V blízkosti hotela je multifunkčné ihrisko na basketbal, futbal, volejbal, jazda na koni, bedminton, 26 tenisových kurtov, vodné športy. Aktivity pre deti –
miniklub pre deti 5-12 rokov, športové programy pre
dospelých, večerné programy pre dospelých i deti.

Hotel Sol Aurora
23.5.-6.6.
13.6.-22.6. 22.6.-29.6.
8.7.-19.7.
6.6.-13.6.
29.6.-8.7.
19.7.-18.8.
All inclusive
8.9.-15.9.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
18.8.-25.8.
kód 101k
dosp.osoba v 1/2+1 BK
78,70
92,20
96,75
108,40
115,50
121,90
127,10
dosp.os. v 1/2+1 BK MS
86,50
102,20
108,70
120,50
128,40
133,60
140,20
dosp.osoba v 1/2+2 BK
134,80
145,80
145,10
169,60
180,60
190,30
199,95
dosp.os. v 1/2+2 BK MS
140,80
151,90
157,20
175,50
186,70
195,85
205,70
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc so službami all inclusive • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: detská postieľka pre dieťa do 3 rokov zadarmo • jedna osoba na izbe: 26 €/noc
Zľavy: dieťa do 12 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -25% • osoba nad 12 r. na 3.lôžku -25% • v rodinnej izbe a v
izbe s dvomi prístelkami deti do 12 r. s dvomi dospelými zadarmo • nad 12r. -80%

HOTEL MELIA
A CO
ORA
AL (iba nad 16 rokov)
hotel iba pre dospelých  wellnes  fitnes  pre náročných

Hotel sa nachádza uprostred borovicového lesa, len 3 km od centra mesta Umag. Hotel Meliá
Coral je určený len pre osoby nad 16 rokov a leží v rezorte Katoro, len niekoľko krokov od
mora. Vo svojich priestoroch má wellnes centrum, bazény a posilňovňu a je vybavený bezplatným Wi-Fi pripojením na internet. V roku 2017 bola vybudovaná nová pláž s ležadlami
a slnečníkmi zdarma.
VYBAVENIE: výťah, bufetová reštaurácia so show
cooking, a la carte taverna Mediteran, plážový klub
a snack bar. Na mieste sa nachádza bezplatné súkromné parkovisko. Za príplatok si môžete rezervovať exkluzívne parkovacie miesto priamo pre hotelom Meliá Coral.
UBYTOVANIE: klimatizované jedno a dvojlôžkové
izby s možnosťou prístelky, LCD SAT TV, telefón, minibar, sejf, kúpeľňa s vaňou a fénom, izby sú s balkónom, výhľad na park alebo na morskú stranu, WiFi je v cene.
STRAVOVANIE: polpenzia formou švédskych stolov.
ŠPORT A ZÁBAVA: Relaxujte vo wellnes centre Fusion s krytým vyhrievaným bazénom so slanou vodou (okrem 15.6.-15.9.), vírivkami, so saunami, s relaxačným priestorom, soľnou jaskyňou, kneipp, Thai

záhradou s procedúrami, posilňovňou a kozmetickým salónom, cvičenia jogy, pilatesu. Vstup je bezplatný.
Opaľovať sa môžete na terase pri vonkajšom bazéne so slanou vodou alebo na terase pri mori s obmedzeným počtom ležadiel a slnečníkov, ktoré môžete
využívať zadarmo.
V areáli hotela Meliá Coral máte k dispozícii rôzne
zábavné, športové a rekreačné zariadenia pre dospelých. Za príplatok sú možné rôzne tématické
zážitky: nočné spa, de luxe raňajky, de luxe večera, romantická večera pri bazéne... V blízkosti hotela je multifunkčné ihrisko na futbal, hádzanú, volejbal a basketbal, vodné športy, jazda na koni,
plážový volejbal. Umag Tennis Academy: 26 tenisových kurtov.

13.6.-22.6. 22.6.-8.7. 8.7.-19.7.
Hotel Melia Coral 5.5.-23.5. 25.4.-5.5.
30.5.-6.6. 23.5.-30.5. 6.6.-13.6.
19.7.-18.8.
22.9.-29.9. 8.9.-22.9.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
kód 101e
dosp.osoba v 1/2+1 BK 63,75 70,60 86,25 95,60 99,40 105,60 115,00 124,40 126,90
dosp.os. v 1/2+1 BK MS 69,40 76,90 91,25 101,90 104,40 115,00 124,40 133,10 135,60
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera šv.stoly 8 €
jedna osoba na izbe 1/1 BK: 26 €/noc
Zľavy: osoba na 3.lôžku -25%
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APARTMÁNY SOL POLYNESIA 
ideálne miesto pre rodinnú dovolenku  výborná cena aj so stravou  iba 570 km zo Slovenska

Rezort Polynesia vám ponúka ubytovanie v apartmánoch situovaných na pláži v oblasti Katoro neďaleko letoviska Umag. Apartmány majú terasy alebo balkóny s grilom a sú obkolesené borovicami.
S centrom ho spája obľúbený turistický vláčik. Apartmány sú rozmiestnené v príjemnom prostredí
borovicového hája popri morskom pobreží vo vzdialenosti cca 200 až 300 m od mora. Pláž je čiastočne kamenistá s upravenými betónovými plochami na slnenie (ležadlá a slnečníky za poplatok).
V mori sa nachádzajú miesta s piesočnatým dnom.
VYBAVENIE: centrálna recepcia (trezor, internetový kútik za poplatok), Wi-Fi pripojenie v priestoroch
recepcie (za poplatok), pre gurmánov sa v rezorte nachádza bufetová reštaurácia, kde sa podávajú miestne a medzinárodné pokrmy, pizzeria, snack
bar na pláži a niekoľko kaviarní. V stredisku Katoro trh, supermarket i stánky s rôznou ponukou. Bezplatné parkovanie pri apartmánoch.
UBYTOVANIE: všetky apartmány sú vybavené kuchynským kútom s kávovarom, kúpeľňou so sprchou, WC, TV, telefónom, balkónom,
resp. terasou. Väčšina apartmánov má i vonkajší gril. ŠTÚDIO/3 – (cca 30 m2), má jednu obývaciu miestnosť s dvoma lôžkami a rozťahovacím gaučom vhodným pre dieťa. APP A3 – (cca 30
m2), má jednu dvojlôžkovú spálňu a obývaciu
miestnosť s jedným lôžkom (gauč vhodný pre dieťa). APP A4– (cca 37 m2), pre 4 osoby má jednu

dvojlôžkovú spálňu a obývaciu miestnosť s rozťahovacími gaučami vhodnými pre deti. APP A5–
(cca 40 m2), pre 5 osôb, má jednu dvojlôžkovú spálňu a obývaciu miestnosť s troma lôžkami
(rozťahovací gauč vhodný pre dieťa).
STRAVOVANIE: bez stravy s možnosťou varenia,
resp. stravovania v reštaurácii v komplexe. Raňajky
a večere sú podávané formou bufetu.
ŠPORT A ZÁBAVA: otvorený bazén so sladkou
vodou pre dospelých i pre deti, ležadlá pri bazéne zdarma, tenisové kurty so školou tenisu, minigolf, plážový volejbal, stolný tenis. V bezprostrednej blízkosti športový komplex s ihriskami na
basketbal, hádzanú, futbal, badmington, jazdecké
centrum, požičovňa bicyklov. MINI CLUB pre deti
5-12r. s množstvom aktivít (v obd. 15.06.-15.09.).
Denné športové aktivity pre dospelých a večerné
zábavné programy (v mesiacoch júl a august).

25.4.-23.5.
8.7.-19.7.
Apt. Polynesia
23.5.-30.5. 30.5.-13.6. 13.6.-22.6. 22.6.-8.7.
19.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9.
8.9.-29.9.
18.8.-25.8.
kód 100f
štúdio pre 3 osoby
29,20 41,30 45,10 69,20 83,80 99,70 106,70 81,30 45,10
apartmán A3
36,80 48,40 52,90 76,80 93,50 115,45 121,90 89,70 52,90
apartmán A4
48,50 59,90 64,50 88,40 111,60 133,50 139,90 100,60 64,50
apartmán A5
54,20 66,40 70,30 94,80 121,90 145,10 151,60 107,10 70,30
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • spotrebu energií • posteľnú bielizeň • uteráky
• záverečné upratovanie • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: polpenzia 20 €/deň • (dieťa do 5r. zadarmo • 5-14r. -50%) • detská postieľka pre dieťa do 3
rokov zadarmo • domáce zviera: 13 € /noc

APARTMÁNY SOL KATORO 
ideálne miesto pre rodinnú dovolenku  výborná cena aj so stravou  iba 550 km zo Slovenska

Prímorský komplex Sol Katoro sa nachádza v stredisku Katoro asi 3 km od centra mesta. Apartmány
sú roztrúsené popri morskom pobreží v borovicovom háji. Od pláže sú vzdialené 50-200m. Počas
letnej sezóny tu tiež nájdete malý turistický vláčik, premávajúci do Umagu každých 30 minút.
VYBAVENIE: pizzeria, bar, bufetová reštaurácia, snack bar na pláži, priamo na mieste môžete využívať
bezplatné súkromné parkovisko pri apartmánoch.
UBYTOVANIE: zrenovované elegantné, klimatizované apartmány s terasou alebo balkónom. Všetky apartmány majú LCD satelitnú TV s plochou obrazovkou, telefón, sejf, posedenie s pohovkou, plne
vybavenú kuchyňu s kávovarom a mikrovlnkou, jedálenský kút a vlastnú kúpeľňu so sušičom vlasov
a sprchovacím kútom alebo vaňou. Wi-Fi pripojenie na internet zdarma, A4 – cca 30 m2 – dvojlôžková spálňa a obývacia miestnosť s rozťahovacím
gaučom vhodným pre 1 dosp. osobu alebo 2 deti,

A5 – cca 37 m2 - dvojlôžková spálňa a obývacia
miestnosť s rozťahovacím gaučom a rozťahovacím
kreslom vhodné pre 2 dosp. osoby alebo 3 deti.
STRAVOVANIE: bez stravy, možnosť doobjednania
polpenzie formou bufetu.
ŠPORT A ZÁBAVA: vonkajší bazén so sladkou vodou pre dospelých i deti, ležadlá pri bazéne zdarma,
komplex Sol Katoro tiež ponúka animácie, detský
klub a detské ihrisko. Priamo na mieste alebo v okolí si môžete vychutnať široký výber aktivít, vrátane
stolného tenisu, tenisu, plážového volejbalu, jazdy
na bicykli a potápania. Miniklub pre deti 5-12 rokov,
animácie pre deti i dospelých.

8.7.-19.7.
Apt. Sol Katoro 25.4.-23.5.
23.5.-30.5. 30.5.-13.6. 13.6.-22.6. 22.6.-8.7.
19.7.-18.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9.
8.9.-29.9.
18.8.-25.8.
kód 100g
apartmán A4 Classic
57,40 78,00 94,20 130,95 163,20 180,60 186,40 137,40 94,20
apartmán A5 Classic
70,30 90,95 107,10 145,10 179,95 198,00 203,20 150,30 107,10
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 20% na všetky termíny
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 15% na všetky termíny
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • klimatizáciu • spotrebu energií • WiFi • posteľnú
bielizeň • uteráky • záverečné upratovanie • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: polpenzia 20 €/deň • (dieťa do 5r. zadarmo • 5-14r. -50%) • detská postieľka pre dieťa do 3
rokov zadarmo • domáce zviera: 13 € /noc
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HOTEL ADRIA
ATIC
C 
priamo na pláži  výborná cena  nápoje k večeri v cene  dieťa do 14 r. zadarmo

Na slnečnej strane turistickej dedinky Punta, 1 km od Umagu, medzi borovicami a stredomorskou
vegetáciou leží hotel Adriatic. Pláže 20-50 m od hotela sú okrúhliakové, kamenisté a betónové s malými lagúnami s pieskovým dnom, sprchy, ležadlá a slnečníky za poplatok. Spojenie s centrom Umagu zabezpečuje turistický vláčik.
VYBAVENIE: zmenáreň, trezor na recepcii, Wi-Fi
(za poplatok), kaviareň, koktail bar, mini market,
reštaurácia a la carte, cukráreň, pizzeria, snack bar,
predajňa suvenírov, supermarket, bankomat, kaderníctvo.
UBYTOVANIE: 1- a 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, jednoducho zariadené pôvodným nábytkom,
so sprchou a telefónom. V prístavbe izby s možnosťou 2 prísteliek, s balkónom a izby orientované na
morskú stranu.

STRAVOVANIE: raňajky a večere formou bufetu
- nápoje neobmedzene (pivo,víno, džús, minerálna
voda) v klimatizovanej reštaurácii.
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty, škola tenisu,
stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, vodné lyže,
windsurﬁng, požičovňa bicyklov a mopedov, prenájom lodí a kajakov, áut, zábava pre deti, tanečná
terasa, živá hudba a zábava v stredisku Punta. 18
jamkové golfové ihrisko v Savudriji.

8.6.-22.6.
22.6.-6.7.
6.7.-27.7.
Depandance Jadran
27.7.-17.8.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
kód 101b
dosp.osoba v 1/2(+1) BK
24,40
33,70
36,30
38,90
8.6.-22.6.
22.6.-6.7.
6.7.-27.7.
Hotel Adriatic
27.7.-17.8.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8. 17.8.-24.8.
kód 101
dosp.osoba v 1/2(+1+1)
24,70
35,75
37,05
39,00
dosp.osoba v 1/2(+1+1) BK
30,40
38,90
41,60
42,90
dosp.osoba v 1/2(+1+1) BK MS
33,00
42,20
44,20
46,20
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc
(12-18r.)
Príplatky/osoba: večera šv.stoly s nápojmi 5 €
1 osoba na izbe 8 € • detská postieľka pre dieťa do 3 rokov zadarmo
Zľavy: dieťa do 14 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku do 5r. -50% a 5-14r. -25% • osoba
nad 14 r. na 3.lôžku -25% • v hoteli Adriatic dve deti do 14. s 2 dosp.os. -50%

DEPANDANCE JA
ADRA
AN 
výborná cena  nápoje k večeri v cene  dieťa do 14 r. zadarmo

Na slnečnej strane turistickej dedinky Punta, 1 km od Umagu, medzi borovicami a stredomorskou vegetáciou leží hotel Adriatic a vedľa neho depandance Jadran, jeho klienti môžu využívať
služby hotela Adriatic. Pláže 20-50 m od hotela sú okruhliakové, kamenisté a betónové s malými
lagúnami s pieskovým dnom, sprchy, ležadlá a slnečníky za poplatok. Spojenie s centrom Umagu zabezpečuje turistický vláčik.
VYBAVENIE: zmenáreň, trezor na recepcii, internetový kútik (za poplatok), kaviareň, kotail bar, mini
market, reštaurácia a la carte, cukráreň, pizzeria,
snack bar, predajňa suvenirov, supermarket, bankomat, kaderníctvo.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky jednoducho zariadené starším nábytkom, s kúpeľnou a menším balkónom.

STRAVOVANIE: raňajky a večere formou bufetu s nápojmi (neobmedzene) v susednom hoteli Adriatic.
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty, škola tenisu,
stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, vodné lyže,
windsurﬁng, požičovňa bicyklov a mopedov, prenájom lodí a kajakov, áut, zábava pre deti, tanečná
terasa, živá hudba a zábava v stredisku Punta. 18
jamkové golfové ihrisko v Savudriji.

CHORVÁTSKO / Istria / Poreč - Tar
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SOLARIS CAMPING RESORT 
rezort výhradne pre naturistov  bazén a animačné programy  k večeri nápoje v cene bez obmedzenia

Stredisko je obklopené hustým dubovým lesom a je skutočným rajom pre nudistov. Apartmány a pavilóny umiestnené v moderných radových domoch poskytujú fantastický výhľad na more
alebo les. Pre hostí je tu 2500 m dlhej pláže, ako aj široký výber športových a zábavných aktivít
pre všetky vekové kategórie vrátane turnajov v plážovom volejbale a miniolympiády. V susednom
rekreačnom komplexe Lanterna hostia môžu využívať všetky služby a atrakcie, ktoré tu sú (napr.
diskotéka Zodiac). Solaris sa nachádza 15 km od historického mesta Poreč, kam je možné dopraviť sa aj linkovým autobusom alebo lodným taxi. Štrková a kamenistá pláž rezortu so sprchami
na pláži je vzdialená od pavilónov a apartmánov 50-250 m. Pre deti je určená piesočnatá pláž.

Apartmány

VYBAVENIE: reštaurácie, pizzeria, bar, kaviareň,
obchod, Wi-Fi v okolí recepcie (bezplatne), strážené
bezplatné parkovisko vnútri komplexu.
UBYTOVANIE: Pavilón superior bez klimatizácie dvojlôžková izba (bez možnosti prístelky), TV-SAT,
telefón, kúpeľňa so sprchou, balkón na morskú
stranu, o ploche 21m2. Pavilón superior s klimatizáciou – dvojlôžková izba (s možnosťou prístelky), TVSAT, telefón, kúpeľňa so sprchou, sušičom na vlasy, balkón na morskú stranu, o ploche 21m2. Suita
– dvojlôžková spálňa, obývacia izba s gaučom, TVSAT, telefón, kúpeľňa so sprchou, sušičom na vlasy,
balkón na morskú stranu, o ploche 43m2. Je určená pre 2-4 osoby. Pobyt s domácim zvieraťom v pavilónoch a suite nie je dovolený. Apartmány pre 3
až 4 osoby - 2-lôžková spálňa, obývacia miestnosť
s gaučom pre 1 alebo 2 osoby, kuchynská a jedálenská časť, TV-SAT, telefón, kúpeľňa so sprchou,
balkón na morskú stranu. apartmán A3: 2-lôžková
spálňa, obývacia miestnosť s gaučom pre 1 osobu.
apartmán A4: 2-lôžková spálňa, obývacia izba
s dvoma lôžkami.

apartmán A3 Klima: ako A3 ale s klimatizáciou,
v kúpeľni sušič na vlasy.
apartmán A4 Klima: ako A4 ale s klimatizáciou,
v kúpeľni sušič na vlasy.
Pobyt s domácim zvieraťom je v apartmánoch za
poplatok.
STRAVOVANIE: pavilóny: polpenzia – raňajky a večera formou bohatých švédskych stolov, vrátane
nápojov k večeri bez obmedzenia - biele a červené víno, čapované pivo, nealko nápoje, teplé nápoje (19-21:00 hod.), 2x týždenne tematické večere,
apartmány: individuálne, možnosť zakúpenia polpenzie na mieste.
ŠPORT A ZÁBAVA: vonkajší sladkovodný bazén
25x10m s ležadlami, volejbal, plážový volejbal, minifutbal, minigolf, ranná gymnastika, aerobik, vodný
aerobik, multifunkčné ihrisko, za poplatok 8 tenisových kurtov, škola tenisu, stolný tenis, požičovňa bicyklov, vodné športy a atrakcie, potápačské centrum,
jazdecký klub a zvieracia farma Lanterna, diskotéka
ZODIAC v Lanterne. Zábava pre dospelých , aktivity
a animácie pre deti sú k dispozícii celý júl a august.

4.5.-25.5.
8.6.-15.6.
15.6.-27.7.
25.5.-8.6.
27.7.-24.8.
9.9.-22.9.
2.9.-9.9.
24.8.-2.9.
111 dosp.osoba v izbe Superior, BK MS
38,20
54,30
57,35
65,40
70,40
112 dosp.os. v izbe Superior, BK MS, klima 38,20
60,80
64,30
73,40
78,90
112S dosp.osoba v suite, BK MS
51,30
72,40
76,40
86,90
93,90
Zľava za skorý nákup do 31.1.
10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s polpenziou • nápoje k večeri neobmedzene • Wi-Fi v okolí
recepcie • parkovanie • taxy a servisné poplatky
Povinné príplatky: taxa a servisné poplatky: zahrnuté v základnej cene
Fakultatívne príplatky: detská postieľka 5€/noc • jednolôžková izba +50 • Zľavy: dieťa bez lôžka do 2r. zdarma
dieťa do 14r. na 3.lôžku zdarma • na 2. lôžku 30 • Pozn.: domáce zviera nie je povolené
Minimálny počet nocí: 3 -5 podľa sezóny
1 osoba na izbe iba na vyžiadanie a na preukaz INF
SOLARIS • izby v pavilónoch

14.4.-10.5.
14.6.-26.7.
8.9.-21.9. 10.5.-31.5. 1.9.-8.9. 31.5.-14.6.
26.7.-23.8.
21.9.-1.10.
23.8.-1.9.
113 apt. A3 BK
32,20
48,20
65,70
71,00
91,10
107,20
124,60
114 apt. A4 BK
34,80
53,60
73,70
79,10
103,20
120,60
148,70
115 apt. A3 klima BK
32,20
48,20
71,00
75,00
99,20
116,60
135,30
116 apt. A4 klima BK
34,80
53,60
79,10
84,40
111,20
131,30
159,50
Zľava za skorý nákup do 31.1.
10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • výmenu posteľnej bielizne • uteráky • záverečné
upratovanie • spotrebu energií • parkovanie • taxy a servisné poplatky
dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko zdarma
Príplatky / deň: detská postieľka 5€/noc; domáce zviera 20 €/noc • v klietke 10 €/noc
Pozn.: Minimálny počet nocí: 3 -7 podľa sezóny
1 osoba v apartmáne iba na vyžiadanie a na preukaz INF
SOLARIS • apartmány

Izba v pavilónoch
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APARTMÁNY
LANTERNA SUNNY RESORT 
ideálne pre rodiny aj skupiny  iba 12 km od najväčšieho aquaparku ISTRALANDIA

Rezort pozostáva z 24 pavilónov s apartmánmi obklopených zeleňou pri pláži s Modrou vlajkou
za čistotu mora. Umiestnený je na polostrove Lanterna s bohatou prímorskou vegetáciou. Apartmánový komplex je v hlavnej sezóne obľúbený najmä rodinami a mládežou s predstavou aktívnej
dovolenky pre bohaté možnosti športu aj zábavy. Ubytovanie je s možnosťou varenia v zariadených kuchynkách v každom apartmáne, ale je možnosť aj objednania stravy v reštaurácii Marina
na brehu mora. Raňajky, obedy aj večere sú formou švédskych stolov s nápojmi v cene (káva,
rôzne druhy čajov, viac druhov limonád, čapované červené aj biele víno, čapované pivo). V blízkosti apartmánov sú od rána otvorené stánky s čerstvým pečivom, ovocím a zeleninou, kaviarne
a reštaurácie. Počas týždňa sú každý deň okrem soboty rôzne denné aj večerné programy a animácie, diskotéka a nočný klub ZODIAC, rôzne druhy športovísk a možnosti vodných športov vrátane potápania. Iba 13 km je vzdialené historické centrum Poreča, kam je možné dopraviť sa autobusom alebo lodným taxi. Do neďalekého historického Novigradu premáva pravidelne lodné taxi
priamo z Lanterny. Kamenisté, štrkové a upravené pláže komplexu so sprchami na pláži lemované
stromami sú vzdialené 50-150 m. Pri športovom centre Valeta je aj piesková pláž.
VYBAVENIE: recepcia so zmenárňou, bankomat,
trezor za poplatok, ambulancia, obchody, stánky
so suvenírmi, reštaurácie s obsluhou, reštaurácia
Marina so švédskymi stolmi, stánky so zmrzlinou,
stánky s rýchlym občerstvením pri mori, kaviareň,
cukráreň, Wi-Fi v okolí recepcie a reštaurácie Marina na pláži zadarmo, parkovanie v areáli bezplatne.
UBYTOVANIE: zrekonštruované apartmány typ Superior :
A3 - apartmán pre 2 až 3 osoby má jednu spálňu
s dvomi lôžkami a druhú izbu s jedným lôžkom,
jedáleň s kuchynskou linkou s el. 4-platničkou
a chladničkou s výparníkom, kúpeľňu so sprchou
a WC, balkón je orientovaný na morskú stranu.
Rozloha apartmánu 37 m2.
A4 – dve dvojlôžkové spálne, jedáleň s kuchynskou
linkou s el. 4-platničkou a chladničkou s výparníkom, kúpeľňa so sprchou a WC, balkón orientovaný na morskú stranu. Rozloha apartmánu 45 m2.
A6 – dvojpodlažný apartmán: na spodnom podlaží

je miestnosť s kuchyňou a jedálňou, s rozkladacím
2-lôžkovým gaučom, kúpeľňou so sprchou a WC,
terasou. Na hornom podlaží sú dve 2-lôžkové spálne s manželskou posteľou a 2 oddelenými posteľami, každá spálňa s balkónom, kúpeľňa, WC. Výhľad
je do parku a na morskú stranu, rozloha apartmánu je 70 m2.
STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť stravovana v reštaurácii Marina na pláži (polpenzia
formou švédskych stolov vrátane nápojov bez obmedzenia (nealko nápoje, pivo, víno).
ŠPORT A ZÁBAVA: za poplatok športové centrum
Valeta, vzdialené 350 m od recepcie, 17 tenisových
kurtov, stolný tenis, multifunkčné športové ihrisko,
(volejbal, basketbal, futsal), plážový volejbal, potápačské centrum Zeus Faber diving center s možnosťou zapožičania potápačského vybavenia, vodné športy, prenájom bicyklov, vodných bicyklov.
jazdecký klub a zvieracia farma Lanterna, diskotéka ZODIAC v Lanterne.

LANTERNA SUNNY RESORT
5.5.-18.5. 18.5.-31.5.
6.7.-27.7.
apartmány
31.5.-8.6.
8.6.-23.6.
27.7.-19.8.
13.9.-30.9. 5.9.-13.9.
19.8.-5.9.
kód 110
apartmán A3 Superior BK
26,80
38,90
57,60
65,70
81,70
107,20
apartmán A4 SuperiorBK
33,50
49,60
72,40
81,70
104,50
136,70
apartmán A6 Superior BK
46,90
62,90
99,20
117,90
148,70
195,60
Zľava za skorý nákup do 31.1. • 15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • výmenu posteľnej bielizne • uteráky • záverečné
upratovanie • spotrebu energií • parkovanie • taxy a servisné poplatky • dieťa do 2 rokov bez nároku na
lôžko zadarmo
Príplatky / deň: detská postieľka 5€/noc; domáce zviera 10 €/noc • v klietke 5 €/noc

23

24

CHORVÁTSKO / Istria / Poreč / Zelena laguna

HOTEL ZORNA 

all inclusive

nové interiéry hotela (2017)  dieťa do 14 r. zadarmo  bazén a štrkopieskové pláže

Päťposchodový plne klimatizovaný hotel so službami all inclusive je obkolesený trávnatými plochami na slnenie. Spojenie do Poreča vzdialeného len 5 km je zabezpečené autobusom, turistickým vláčikom alebo loďou. Pláž vzdialená iba 50 m od hotela je čiastočne štrková, kamenistá s upravenými
trávnatými plochami, na pláži sú sprchy, plážové bary, slnečníky a ležadlá za poplatok.
VYBAVENIE: klimatizované priestory - reštaurácia,
aperitív bar, TV sála, zmenáreň, internetový kútik,
Wi-Fi, obchod so suvenírmi, priestor na odkladanie
bicyklov, trezor na recepcii za poplatok, parkovisko
za poplatok.
UBYTOVANIE: 1- a 2- lôžkové izby s možnosťou prístelky pre dieťa do 12 r., klimatizácia, telefón, TV-

SAT, Wi-Fi, chladnička za príplatok, kúpeľňa so
sprchou a sušičom na vlasy. Cenove najvýhodnejšie izby sú s francúzskou posteľou do parku (F), izby
majú francúzske balkóny orientované do parku alebo na morskú stranu.
STRAVOVANIE ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov, občerstvenie popoludní (16:30-17:30) a večer (22:00-23:00); nápoje
pri obede a večeri - domáce stolové víno, čapované
pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj; nápojový bar
8:00-23:00 - čapované domáce alkoholické a nealkoholické nápoje, káva.
ŠPORT A ZÁBAVA: v cene all inclusive: používanie
vonkajšieho sladkovodného bazéna, ležadlá pri bazéne, športové súťaže v hádzanej, plážovom volejbale, futbale; tenis, stolný tenis, minigolf, požičovňa
bicyklov, petanque, squash, vodné bicykle, kanoe;
v hoteli biliard, šipky, rôzne spoločenské hry; za poplatok vodné lyžovanie, vodné skútre, ski-lift, banán, člny, plachetnice. Od 29.mája do 8.sept. raz
týždenne gala večery a tematické večery, 6x týždenne denné animácie pred deti aj dospelých, 3x
týždenne večerný program s animáciami. Ponuka
športov je limitovaná podľa počasia a záujmu.

kód 107 hotel ZORNA
PLAVA LAGUNA all
26.5.-1.6. 1.6.-8.6. 8.6.-22.6. 22.6.-13.7. 13.7.-27.7. 27.7.-3.8. 3.8.-.17.8. 17.8.-24.8. 24.8.-31.8. 31.8.-7.9. 7.9.-14.9.
inclusive
dosp. os. v izbe 1/2 F
52,25 56,10 65,15 80,60 85,80 96,10 90,95 81,90 75,50 67,70 52,25
dosp.os. v izbe 1/2 MS 56,10 61,30 70,30 88,40 93,50 103,90 98,70 89,70 80,60 70,30 54,80
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 6 €/osoba • noc
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc so službami all inclusive • Wi-Fi • klimatizácia
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: detská postieľka zadarmo • parkovanie 1 €/noc (platí sa na mieste)
Zľavy: dieťa 0-7 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -50% • dieťa 7-14 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -30% • dieťa 14-18 r. na 3.lôžku
-20%

HOTEL PLAVI 
priamo na pláži  nápoje k večeri v cene

Plne klimatizovaný 3 poschodový hotel sa nachádza v zóne Zelena Laguna, v blízkosti hotela Zorna,
priamo pri trávnatej a kamenistej pláži so sprchami, ocenenej Modrou zástavou za čistotu mora. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok. Do centra historického mesta Poreč - 5 km premáva turistický vláčik, mestský autobus alebo loďka. V roku 2016 boli zrekonštruované spoločenské priestory.
VYBAVENIE: zmenáreň, reštaurácia, Wi-Fi v celom
hoteli bezplatne, TV sála, veľká konferenčná sála,
trezor na recepcii za poplatok, predajňa suvenírov,
priestor na odkladanie bicyklov, parkovanie na hotelovom parkovisku za poplatok.
UBYTOVANIE: 214 jedno- a dvojlôžkových izieb, izby
na morskú stranu s možnosťou prístelky pre dieťa,
v izbách je klimatizácia, telefón, TV-SAT, chladnička za poplatok, kúpeľňa so sprchou a sušičom na
vlasy. Izby sú orientované do parku alebo na more,
časť izieb je s balkónom.
STRAVOVANIE: raňajky a večere formou švédskych
stolov, obedy výber z menu bez nápojov, strava aj
pre vegetariánov, prípitok na privítanie (28.5. – 7.9.),
raz týždenne gala alebo tematická večera (28.5. –

7.9.). K večeri nápoje nealko, biele a červené víno,
čapované pivo (26.4.-22.9.)
ŠPORT A ZÁBAVA: vonkajší sladkovodný bazén, slnečníky a ležadlá pri bazéne, za poplatok tenis, stolný tenis, squash, minigolf, petanque, volejbal, basketbal, futbal, windsurﬁng, kanoe, vodné lyžovanie,
plachtenie, vodné bicykle, potápanie, jazda na koni.
Animácie pre deti 4-12 r. (v letnej sezóne denne
okrem soboty), mini klub 2 hodiny denne, večerný
program pre deti. Pre dospelých denne okrem soboty ranná gymnastika alebo aqua aerobic, športové turnaje (plážový volejbal, plážový futbal, futbal,
stolný tenis), večerné programy (živá hudba, zábavné programy). V okolí je množstvo reštaurácií, barov
a veľká diskotéka BYBLOS.

kód 108 hotel PLAVI
13.4.-18.5. 18.5-25.5. 25.5.-1.6. 1.6.-8.6. 8.6.-15.6. 15.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-20.7. 20.7.-27.7. 27.7.-10.8. 10.8.-18.8. 18.8.-24.8. 24.8.-31.8. 31.8.-7.9. 7.9.-14.9. 14.9.-22.9.
dosp.os. v izbe 1/2
31,60
40,60
45,80
44,50
47,10
54,80
59,90
59,90
66,40
67,70
65,15
63,90
53,55
48,40
36,80
32,90
dosp. os. v izbe 1/2 BK M 32,90
41,90
47,10
45,80
48,40
56,10
65,15
65,15
72,90
74,20
70,30
66,40
56,10
50,90
39,35
35,50
Zľava za skorý nákup do 1.4.: 5 €/osoba,noc (pre termíny pobytu od 1.6. do 11.8.)
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s polpenziou s nápojmi k večeri • WiFi • klimatizácia
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: obed 9 € (bez nápojov) • detská postieľka zadarmo • parkovanie 1 €/noc (platí sa na mieste)
Zľavy: dieťa do 7r. na zákl.lôžku -50% • na prístelke zadarmo • dieťa 7-12r. na zák.lôžku -30% • na prístelke zadarmo • dieťa 12-14r. na zák.lôžku -30% • na prístelke -50% • dieťa 14-18r. na zák.lôžku
-20% • na prístelke -20%
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HOTEL DELFIN 
výborná cena  rodinné izby  všetky izby zrenovované

Obľúbený hotelový komplex je postavený na zalesnenom polostrove Zelenej Laguny, 5 km od mesta
Poreč, kam premáva každú pol hodinu turistický vláčik a každú hodinu loď aj mestský autobus.
Štrková a kamenistá pláž s trávnatými a upravenými plochami na opaľovanie, plážovým servisom,
ocenená Modrou zástavou, je vzdialená iba 50 m od hotela.
VYBAVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar,
bar pri bazéne, kaviareň, tanečná terasa, spoločenská miestnosť, TV sála, konferenčná sála, internetový
kútik za poplatok a WiFi vo vstupnej hale bezplatne,
zmenáreň a trezor na recepcii za poplatok, kaderníctvo, predajňa suvenírov a tlače, masážne štúdio,
úschovňa bicyklov, parkovisko za poplatok.
UBYTOVANIE: zrenovované 1- a 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky pre dieťa, a prepojené rodinné izby pre 4-členné rodiny, s telefónom, kúpeľňou
so sprchou s balkónom do parku alebo na morskú
stranu. Izby na prízemí sú bez balkóna.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou
švédskych stolov v klimatizovanej reštaurácii (raňajky v čase 7:00-10:00 a večere 18:30-21:00). Mož-

nosť doobjednania obedov (12:00-14:00) formou
bufetu. Pre všetky osoby na izbe a na celý pobyt
musí byť objednaný rovnaký rozsah stravy.
ŠPORT A ZÁBAVA: bazén s morskou vodou, ležadlá pri bazéne (limitovaný počet) v cene, plážový volejbal, tobogan na pláži, masážny salón, ranná gymnastika, športové hry a turnaje, neďaleko je
športové centrum – za poplatok tenis, loptové hry,
minigolf, stolný tenis, požičovňa bicyklov, squash,
vodné bicykle, kanoe, windsurﬁng, potápanie, jazda
na koni. Živá hudba, animácie (5.6.-3.9.), detské animácie, mini klub pre deti 4-12 r. denne 2 hod. okrem
soboty – hry, tvorivé dielne, športy a mini disko
o 20:30 h. V okolí je množstvo reštaurácií, barov
a veľká diskotéka BYBLOS

kód 105 hotel DELFIN
26.5.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-6.7. 6.7.-3.8. 3.8.-17.8. 17.8.-24.8. 24.8.-31.8. 31.8.-7.9. 7.9.-15.9.
jedna os. na izbe (1/1) BK
42,90
53,50
56,10
60,10
60,10
53,50
49,50
37,60
34,60
dosp.os. v izbe 1/2
37,10
46,60
49,30
53,30
50,60
47,92
43,90
34,40
30,40
dosp.os. v izbe 1/2(+1) BK
38,80
49,60
52,40
56,40
53,70
49,60
45,60
36,00
33,30
dosp.os. v izbe 1/2(+1) BK MS
40,40
51,40
54,10
58,20
56,90
51,40
47,30
37,70
34,60
dosp.os. v izbe 2+2 BK MS
64,10
80,30
84,40
89,80
88,40
77,60
69,50
56,00
51,90
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s polpenziou • Wi-Fi v okolí recepcie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: detská postieľka zadarmo • parkovanie 1 €/noc (platí sa na mieste) • domáce zviera: 13 € /noc (platí sa na mieste) • obed 7 €
Zľavy: dieťa do 7r. na zákl.lôžku -50% • na prístelke alebo v rodinnej izbe zadarmo • dieťa 7-12r. na zák.lôžku -30% • na prístelke alebo v
rodinnej izbe zadarmo • dieťa 12-14r. na zák.lôžku -30% • na prístelke alebo v rodinnej izbe -50% • dieťa 14-18r. na zák.lôžku -20% • na
prístelke alebo v rodinnej izbe -20% • druhé dieťa s dvomi dospelými na izbe bez nároku s lôžko do 5r. zadarmo • 5-12r. -70% • dve deti do
12r. s 2 dospelými v rodinnej izbe 2+2 - každé zadarmo • druhé dieťa s dvomi dospelými bez nároku s lôžko do 5r. zadarmo • 5-12r. -70%

APARTMÁNY ASTRA 
cena za apartmán pre 4 osoby  možnosť doobjednať stravu v htl. Delfin  ihriská pre deti, škola tenisu

Jednoposchodové apartmány sú rozmiestnené vo svahu nad plážou v príjemnom prostredí v tieni
dubových a cédrových porastov na jednom z výbežkov Zelenej Laguny blízko hotela Delﬁn a rozmanitých zábavných a športových možností. Spojenie do Poreča vzdialeného 5 km je zabezpečené
každú polhodinu turistickým vláčikom a každú hodinu loďou alebo autobusovou linkou. Kamenisté
pláže s upravenými betónovými a trávnatými plochami sú vzdialené od apartmánov 100-300 m, na
pláži sú sprchy, plážové bary, slnečníky a ležadlá za poplatok.
VYBAVENIE: zmenáreň, trezor na recepcii a internetový kútik za poplatok, WiFi v priestore recepcie
zadarmo, obchod so suvenírmi a tlačou, reštaurácia,
obchody, bar, parkovisko za poplatok.
UBYTOVANIE: vstupná hala s jedálenským kútom,
kuchynskou linkou, chladničkou, sporákom a kávovarom, 2 menšie dvojlôžkové spálne, dĺžka postelí je
180 - 190 cm. Každý apartmán má kúpeľňu so sušičom na vlasy, balkón alebo terasu, TV-SAT a telefón.
Možnosť prístelky 160 x 80 cm pre dieťa.
STRAVOVANIE: individuálne, možnosť doobjednania polpenzie formou švédskych stolov v hoteli Delﬁn.
ŠPORT A ZÁBAVA: 4 bazény so sladkou vodou v susednom kempe Bijela Uvala alebo so slanou vodou
pri hoteli Delﬁn, slnečníky a ležadlá pri bazéne zadarmo, plážový volejbal, za poplatok tenisové kurty so školou tenisu, stolný tenis, minigolf, ihriská na
loptové hry, požičovňa bicyklov, vodné športy, wind-

surﬁng, potápanie. Na terasách okolitých hotelov je
každý večer zábava, disko klub Byblos je v pešej dostupnosti. Pre malé deti sú tu ihriská a pieskovisko.

kód 106 APARTMÁNY ASTRA 25.4.-11.5.
11.5.-1.6.
1.6.-8.6.
8.6.-15.6. 15.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-20.7. 20.7.-3.8.
3.8.-10.8. 10.8.-17.8. 17.8.-24.8. 24.8.-31.8. 31.8.-29.9.
apartmán 1/4
35,70
53,30
66,80
83,00
88,40
95,20
111,40
124,90
114,10
88,40
78,90
54,70
47,90
prístelka
5,50
6,60
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
5,50
5,50
Zľava za skorý nákup do 31.3.: 10% platí na pobyty od 1.6. do 30.6.
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • spotrebu energií • posteľnú bielizeň • uteráky • záverečné upratovanie • WiFi v priestoroch recepcie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky /noc: polpenzia v hoteli Delﬁn 13 €/os. • deti 4-12r. 50% zľava na stravu • deti do 4 r. strava zadarmo • detská postieľka zadarmo • parkovanie 1 €/noc (platí sa na mieste) • domáce zviera: 13 € /
noc (platí sa na mieste)
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PICAL SUNNY HOTEL
výborná strava  ideálna poloha v blízkosti centra Poreča  modrá zástava za čistotu mora

Hotel Pical leží v borovicovom lesíku iba 15 minút pešej chôdze popri mori do historického
centra mesta Poreč, kam premáva aj turistický vláčik. Vysoko cenené je nielen prostredie
hotela v upravenom záhradnom parku, ale najmä strava, ktorá je tu na vysokej úrovni. 1000
m dlhá pláž ocenená Modrou zástavou za čistotu mora s vôňou borovíc s krištáľovo čistým
Jadranským morom a očarujúcim výhľadom na mesto Poreč je trávnatá s upraveným vstupom
do vody, ktorý je betónový a štrkový, vhodný aj pre deti.
VYBAVENIE: recepcia so zmenárňou, bankomat,
klimatizovaná reštaurácia, dve reštaurácie a snack
bar pri bazéne, bar na pláži, obchod so suvenírmi,
konferenčná sála, loby bar, Wi-Fi vo vstupnej hale
bezplatne, kaderník, masáže, turecký kúpeľ a fínska
sauna, parkovanie (za poplatok 1€/deň).
UBYTOVANIE: Priestranné izby sú zariadené TV
SAT, telefónom, kúpeľňa s vaňou, so sušičom na
vlasy, všetky s balkónom so sedením. Izby sú orientované do parku alebo na morskú stranu.
STRAVOVANIE: Hostia hotela si môžu pochutnať na
širokom výbere jedál v klimatizovanej reštaurácii so
švédskymi stolmi a podľahnúť pokušeniu ochutnať
z jedál, ktoré kuchári varia a servírujú priamo pred
vami. Okrem stredomorských a medzinárodných
špecialít sa môžete tešiť aj na tematické večery

s istrijskou kuchyňou a čerstvými plodmi mora. 2x
týždenne sú tematické večere. Na pláži sú reštaurácie á la carte. V kuchyni myslia tiež na vegetariánov,
diabetikov a športovcov.
ŠPORT A ZÁBAVA: 25 metrový vonkajší bazén
s morskou vodou (ležadlá a slnečníky pri bazéne
zadarmo), detský bazén. Za poplatok 17 tenisových
kurtov v okolí, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov. Pre aktívnejších hostí je možnosť vybrať si
z ponuky rozmanitých vodných športov alebo sa naučiť surfovať. Na plážovom ihrisku si môžete zahrať
plážový volejbal alebo bedminton alebo využívať aktivity v susednom hoteli Zagreb (deti sa môžu zahrať
v klube Maro, v pieskovisku na pláži, na nafukovacích atrakciách, trampolínach, elektrických autíčkach). Večer sa dá zabaviť pri hudbe na pláži.

3.4.-.19.4. 19.4.-22.4.
15.6.-29.6. 29.6.-27.7.
22.4.-27.4. 27.4.-1.5.
30.5.-15.6.
27.7.-25.8.
3.9.-10.9. 25.8.-3.9.
1.5.-10.5. 10.5.-30.5.
17.9.-26.10. 11.9.-17.9.
dosp.osoba v izbe Superior 1/2 BK MS 38,80
47,75
67,30
72,40
85,90
99,90
dosp.os. v 2-lôžkovej izbe Superior,1/2 BK 31,10
38,70
54,85
58,90
69,90
81,40
dosp.os. v rodinnej izbe Superior, 2/2 BK 55,80
68,90
96,50
103,50
122,70
142,80
Zľava za skorý nákup do 15.3.
15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s polpenziou • Wi-Fi v okolí recepcie • taxy a servisné poplatky
Povinný príplatok: parkovanie 1 €/deň (na mieste)
Fakultatívny príplatok: detská postieľka 5€/noc
Zľavy: dieťa do 14r. na 2. lôžku 30 • v rodinnej izbe (prepojené dve dvojlôžkové izby - každá s príslušenstvom
a balkónom): jedno alebo dve deti do 14 rokov s 2 dospelými -100% • jedna alebo dve osoby od 14 r. v rodinnej
izbe s 2 osobami -50%
Hotel PICAL
kód 103
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HOTEL FUNTANA 

all inclusive

rodinné izby – prepojené izby  zábavný park Dinopark  first minute zľavy až 22%

Hotelový komplex leží v typickej istrijskej rybárskej dedinke Funtana v tichom prostredí 7 km
južne od mesta Poreč a 2 km severne od mestečka Vrsar v miernom svahu nad plážou. Architektúra pavilónov umožňuje z každej izby výhľad na more. Vlastná kamenistá a štrková pláž 20 m od
hotela, je lemovaná romantickými zákutiami.
VYBAVENIE: hotelová reštaurácia, istrijská reštaurácia, aperitív bar, bar pri bazéne, pizzeria, trezor na
recepcii (za poplatok), obchod, Wi-Fi internet zadarmo, internetový kútik (za poplatok), kryté parkovacie stánia v cene.
UBYTOVANIE: klimatizované 1- a 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky a rodinné - prepojené dve
2-lôžkové izby pre 4 osoby majú TV-SAT, telefón,
trezor, kúpeľňu s vaňou alebo sprchou a so sušičom
na vlasy, balkón orientovaný na morskú stranu.
STRAVOVANIE: all inclusive – raňajky (7-10:00),
obedy (12-14:00) a večere (18:30-21:00) formou
bufetu vrátane nápojov, voda, kola, sprite, ľadový čaj, džús, pivo, biele a červené víno. Medzi 1216:00 je k dispozícii bohatý výber cestovín, rizota,
letných šalátov a mäsa z grilu v reštaurácii Tramontana, zmrzlina 10-22:00 v reštaurácii Tramontana,
17-18:00 popoludňajší sendvič, pizza, sladké peči-

vo. Minerálna voda, nealko, pivo, víno sú podávané
medzi 10:00-24:00 v reštaurácii Tramontana a bare
pri bazéne, zmrzlina , káva a čaj 10:00-22:00. Vo večerných hodinách 21:00-23:00 sú v aperitív bare na
výber alkoholické nápoje, domáce destiláty a v čase
8:00-14:00 a 17:00-23:00 ďalšie nápoje voda, káva,
čaj, džús, víno, pivo. Možnosť objednania špeciálnej
stravy pre športovcov, vegetariánov a diabetikov.
ŠPORT A ZÁBAVA: v rámci ALL INCLUSIVE bazén
pre dospelých a pre deti s morskou vodou s výhľadom na more a na ostrovčeky, ležadlá a slnečníky
zadarmo, detský mini klub, detské ihrisko, škola tenisu pre začiatočníkov pre deti do 12 r., za poplatok
2 tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, prenájom bicyklov, vodných bicyklov, člnov,
vodné športy. Diskotéka a každý večer živá hudba
na terase pri bazéne. Deti si užijú zábavu aj v neďalekom zábavnom parku Dinopark.
30.5.-7.6.
20.6.-5.7.
7.6.-20.6.
5.7.-1.9.
15.9.-22.9.
1.9.-15.9.
dosp.osoba v izbe 1/2 BK M
53,75
58,75
77,50
81,25
95,00
dosp.osoba v izbe 1/2+1 BK M
57,50
63,75
83,75
87,50
102,50
dosp.osoba v rodinnej izbe 2/2 BK M
53,75
58,75
77,50
81,25
95,00
81,25
88,75
117,50
122,50
143,75
jedna osoba v izbe 1/1 • BK M
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc so službami all inclusive • klimatizácia • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Fakultatívne príplatky: detská postieľka zadarmo
Zľavy: dieťa do 2 r. bez nároku na lôžko zadarmo • dieťa 2-12 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -30% • dve deti 2-12 r. s 1 dospelým
na izbe - každé -60% • dve deti 2-12 r. s 2 dospelými v rodinnej na izbe - každé -30% • osoba nad 12 r. na 3.lôžku -60% • Pozn.: prvé
jedlo je obed a posledné raňajky • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!
kód 121 hotel FUNTANA

19.4.-30.5.
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HOTEL PINETA 
vynikajúca kuchyňa  takmer v centre historického mesta Vrsar  hotelové fitnes a wellnes

Hotel s krásnym výhľadom na okolité ostrovčeky a 200 m vzdialené historické centrum Vrsaru. Leží
v borovicovom lesíku, podľa ktorého je aj pomenovaný. Štrkovo-kamenistá pláž s prírodným tieňom
ocenená Modrou zástavou je vzdialená iba 100 m.
VYBAVENIE: hotelová reštaurácia, národná reštaurácia a la carte Široko, piano bar, kaviareň a snack
bar Adria. V hoteli je aj obchod, spoločenská miestnosť, konferenčné miestnosti, internetový kútik, WiFi v spoločných priestoroch, práčovňa a žehliareň,
parkovisko zadarmo.
UBYTOVANIE: klimatizované izby majú TV-SAT, telefón, Wi-Fi, mini bar, kúpeľňu s vaňou a sušičom na
vlasy. 1-lôžkové izby štandard bez balkóna a 2-lôžkové izby superior s balkónom s výhľadom do parku, 2-lôžkové izby premium s možnosťou prístelky
majú balkón na morskú stranu. Na vyžiadanie Suity
so spálňou s manželskou posteľou a obývacou izbou
s rozkladacou pohovkou pre dve osoby, samostatná
kúpeľňa a WC, balkón s výhľadom na Vrsar.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou
švédskych stolov. Raňajky v hotelovej reštaurácii, večere v hoteli Pineta alebo v susednom rezorte Belvedere. 1x týždenne káva alebo čaj s koláčom

zdarma. Podáva sa strava pre vegetariánov, diabetikov, aj športovcov.
ŠPORT A ZÁBAVA: vnútorný vyhrievaný bazén so
sladkou vodou priamo v hoteli, vonkajší bazén pre
dospelých a pre deti so sladkou vodou v blízkom rezorte Belvedere, ležadlá pri bazéne v cene. Za poplatok sauna, vírivka, masáže, požičiavanie, servis
a úschovňa bicyklov, požičiavanie kajakov, vodných
bicyklov, veľmi dobre vybavená klimatizovaná posilňovňa. V blízkom športovom stredisku Porto Sole je
potápačské centrum, tenisové kurty, stolný tenis,
volejbalové a basketbalové ihrisko a malý futbal.
Animácie pre dospelých - ranná gymnastika, aerobik, aqua aerobik, zumba, škola tanca. Mini klub pre
deti 4-11 r. každý deň okrem soboty v ranných i popoludňajších hodinách, večer mini disko, mini miss
a mister, talentové show programy, večerné programy so živou hudbou, folklórne predstavenia, party
pri bazéne.

12.4.-19.4 19.4.-30.5. 30.5.-7.6.
20.6.-5.7.
7.6.-20.6.
5.7.-1.9.
29.9.-3.11. 22.9.-29.9. 15.9.-22.9.
1.9.-15.9.
dosp.osoba v izbe 1/2 BK
32,50
35,00
42,50
55,00
60,00
70,00
dosp.osoba v izbe 1/2 BK M
35,00
36,25
46,25
60,00
63,75
75,00
dosp.os. v izbe 1/2+1 BK M
35,00
36,25
46,25
60,00
63,75
75,00
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie
• používanie otvoreného bazéna v rezorte Belvedere**** od 15.5. do 15.9. (v závislosti od počasia) • Povinné
príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne
príplatky: večera šv.stoly 13 € • detská postieľka zadarmo • Zľavy: dieťa do 2 r. na lôžku s rodičmi alebo v
detskej postielke zadarmo • dieťa 2-7 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -40% • dve deti 2-7 r. s 1 dospelým na
izbe 2+1 - každé -50% • osoba nad 7 r. na 3.lôžku -50% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!
hotel PINETA kód 120

REZORT BELVEDERE 
priamo na pláži  pre ideálnu rodinnú dovolenku  dieťa do 12 rokov zadarmo

Luxusný komplex apartmánov, štúdií a izieb v stredisku Vrsar priamo pri pláži a prímorskej promenáde vedúcej do centra starého mesta. Z väčšiny izieb a apartmánov je nádherný výhľad na more,
okolité ostrovčeky a marínu. Tento moderný rezort je považovaný za jeden z najlepšie vybavených
v Chorvátsku. Pláž s prírodným tieňom borovíc ocenená Modrou zástavou za čistotu mora je upravená, vydláždená, betónová, jedna časť je piesočnatá.
VYBAVENIE: hlavná budova s klimatizovanou cen- ŠPORT A ZÁBAVA: bazény so sladkou vodou pre
trálnou reštauráciou s veľkou terasou, pizzeria, dospelých aj deti, plážový volejbal, prenájom bicykpiváreň, aperitív bar, bar pri bazéne, zmenáreň, lov, ﬁtnes v susednom hoteli Pineta, detské ihrismiestnosť pre animácie, parkovanie zadarmo.
ko, v neďalekom športovom centre Porto Sole tenis,
UBYTOVANIE: izby v 16 pavilónoch rozmiestnených stolný tenis, minigolf, ihrisko pre volejbal, basketbal,
pozdĺž pláže obklopené záhradou. 2-lôžkové izby hádzanú, malý futbal, potápačská základňa. Animásuperior s možnosťou prístelky, klimatizácia, TV- cie pre dospelých - aerobik, aqua aerobik, zumba,
SAT, prípojka na internet, telefón, mini bar, trezor, športové súťaže, mini klub pre deti 4-11 r. každý deň
kúpeľňa so sušičom na vlasy, balkón. Izby premium okrem soboty v ranných i popoludňajších hodinách,
sú v prvom rade pri pláži.
večer mini disko, mini miss a mister, talentové show
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou programy, večerné programy so živou hudbou, folšvédskych stolov
klórne predstavenia, party pri bazéne.
12.4.-30.5.
7.6.-20.6. 20.6.-5.7. 5.7.-19.7.
Rezort BELVEDERE izby
15.9.-27.12.
30.5.-7.6.
19.7.-18.8.
8.9.-15.9.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
v pavilónoch, kód 119b
dosp.os. v izbe 1/2 BK
28,75
45,00
53,75
71,25
77,50
88,75
95,00
dosp.os. v izbe 1/2+1 BK
28,75
45,00
53,75
71,25
77,50
88,75
95,00
dosp.os. v izbe 1/2,1/2+1 BK M,
31,25
48,75
57,50
77,50
85,00
95,00
102,50
prvá rada
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie
• používanie krytého bazéna v hoteli Pineta do 29.5. a od 8.9. • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky
2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne príplatky: večera šv.stoly 9 € • detská postieľka
zadarmo • Zľavy: dieťa do 2 r. na lôžku s rodičmi alebo v detskej postielke zadarmo • dieťa 2-12 r. na 3.lôžku
-100% • na 2.lôžku -40% • dve deti 2-12 r. s 1 dospelým na izbe 2+1 - každé -40% • osoba nad 12 r. na 3.lôžku
-40% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!

CHORVÁTSKO / Istria / Vrsar

29

REZORT PETALON 
moderné ubytovanie  dieťa na prístelke v izbe do 12 rokov zadarmo  zľava first minute až 22%

Na polostrove umiestnený rekreačný komplex hotelových izieb a apartmánov na nadštandardnej
úrovni. Od centra mesta Vrsar je vzdialený 1 km. Komplex má vlastnú prírodnú a upravenú pláž.
VYBAVENIE: klimatizovaná reštaurácia, pizzeria,
pivnica, plážové bary, zmenáreň na recepcii, obchod, internetový kútik za poplatok, v spoločenských priestoroch Wi-Fi zdarma
UBYTOVANIE: - dvoj-, trojlôžkové alebo spojené dve
dvojlôžkové izby s klimatizáciou, TV-SAT, telefón,
trezor, chladnička, kúpeľňa s vaňou alebo sprchou
a sušičom na vlasy, balkón

STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou
švédskych stolov
ŠPORT A ZÁBAVA: bazén, tenis, stolný tenis, minigolf, volejbal, minifutbal, badminton, požičovňa bicyklov, ﬁtnes, potápačské stredisko, vodné športy,
ranné a denné animácie. Denné a večerné programy, tanečné večery

12.4.-30.5.
7.6.-20.6.
20.6.-5.7.
5.7.-19.7.
Rezort PETALON izby v pavilónoch
15.9.-27.12.
30.5.-7.6.
19.7.-18.8.
8.9.-15.9.
1.9.-8.9.
25.8.-1.9.
18.8.-25.8.
kód 118b
dosp.osoba v izbe 1/2 BK M
22,50
35,00
45,00
57,50
60,00
72,50
77,50
dosp.osoba v izbe 1/2+1 BK M
25,00
40,00
48,75
62,50
66,25
80,00
85,00
dosp.osoba v rodinnej izbe 2/2 BK
25,00
40,00
48,75
62,50
66,25
80,00
85,00
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 20% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%) • Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne príplatky: večera šv.stoly 13 € • detská postieľka zadarmo • domáce zviera: 10 € /noc (iba v
type 1/2 • v type 2+1 a 2/2 nie je možné) • Zľavy: dieťa do 2 r. na lôžku s rodičmi alebo v detskej postielke zadarmo • dieťa 2-12 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -40% • dve deti 2-12 r. s 1 dospelým na izbe
2+1 - každé -50% • deti 2-12 r. : jedno s tromi dospelými alebo dve deti s 2 dospelými v rodinnej izbe - každé 40 • osoba nad 12 r. na 3.lôžku -50% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!
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NATURISTICKÝ/
REZORT
KOVERSADA

OFICIÁLNA KATEGÓRIA PAVILÓNY**, APARTMÁNY****
najväčší komplex pre naturistov v strednej Európe  bohatý animačný program
pre deti aj dospelých  pre pokojnú dovolenku

Najväčšie naturistické stredisko v Chorvátsku na ploche 150 ha na polostrove rovnomenného
názvu pojme až 6 000 naturistov. Súčasťou naturistického areálu je aj ostrov s upravenou štrkopieskovou plážou, na ktorom je reštaurácia a bufet. Časť Blesička zrenovovaná v r. 2006 uspokojí
ubytovaním v nadštandardných apartmánoch aj veľmi náročných hostí. Od centra Vrsaru je toto
naturistické stredisko vzdialené iba necelý jeden kilometer. Má vlastnú kamenistú, štrkovú a tiež
upravenú pieskovú pláž, ocenenú Modrou zástavou za čistotu mora.
VYBAVENIE: reštaurácia Amfora, reštaurácia s rybími špecialitami Batana, gril Mendula pri pláži, pizzeria Balun, plážové bary, ambulancia, autoumyváreň,
kaderníctvo, masáž, obchody, Wi-Fi v blízkosti recepcie, reštaurácií, plážových barov a v apartmánoch.
UBYTOVANIE: Pavilóny** v radových prízemných
alebo poschodových vilkách: 2-lôžková izba v pavilóne s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo),
s chladničkou, kúpeľňa so sprchou a terasa alebo balkón. Zariadené sú starším nábytkom. Apartmány**** pre 3-6 osôb nadštandardne vybavené, všetky s kuchyňou so sporákom, mikrovlnnou
rúrou, chladničkou, kávovarom, TV-SAT, klimatizáciou, telefónom, Wi-Fi (v cene), trezorom, kúpeľňou
s vaňou alebo sprchou a sušičom na vlasy, balkónom alebo loggiou. • apartmán A3 27 m2- prízemný
apartmán pre 2-3 osoby - 2-lôžková spálňa, obývacia izba s rozkladacím lôžkom, kuchynský kút, terasa.• apartmán A4 32-35 m2 - pre 4 osoby - 2-lôžková spálňa, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre
Naturistický rezort
24.5.-14.6. 14.6.-28.6. 28.6.-5.7.
8.9.-27.12. 12.4.-24.5.
5.7.-18.8.
KOVERSADA Apartmány
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
kód 123 Apartmán A3
57,50
62,50
91,25
117,50
128,75
142,50
kód 124 Apartmán A4
61,25
65,00
96,25
122,50
135,00
150,00
kód 125 Apartmán A4B
70,00
75,00
108,75
140,00
153,75
171,25
kód 126 Apartmán A6
71,25
76,25
113,75
147,50
162,50
181,25
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%) • Zľava za
skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • spotrebu energií • výmena posteľnej bielizne a
uterákov každé 4 dni • záverečné upratovanie • klimatizáciu • internet • parkovanie • Povinné príplatky/
noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne príplatky:
strava: raňajky 6 € • večere 10 € • dieťa do 7 rokov 50% zľava na stravu • detská postieľka pre dieťa do 2
r. zadarmo • domáce zviera: 10 € /noc • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!

2 osoby, kuchynský kút, terasa. • apartmán - vila
A4B 35 m2 - samostatná vilka pre 4 osoby - 2-lôžková spálňa, obývacia izba s rozkladacím gaučom
pre dve osoby, kuchynský kút, balkón alebo loggia.
• apartmán A6 47 m2 - pre 6 osôb - dve 2-lôžkové
spálne, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2
osoby, kuchynský kút, terasa.
STRAVOVANIE: pavilóny - raňajky alebo polpenzia
v reštaurácii Amfora formou švédskych stolov. Apartmány individuálne, možnosť doplatenia na mieste
polpenzie v reštaurácii Amfora (vzdialená cca 900 m).
ŠPORT A ZÁBAVA: tenis, stolný tenis, plážový volejbal, basketbal, futbal, minigolf, požičovňa bicyklov,
vodné športy, prenájom kanoe, vodných bicyklov,
masážny salón. Animačné programy pre dospelých
aj pre deti, športové programy, zumba, aerobik, aqua
erobik, tanečná škola, tanečné večery, folklórne večery, detské ihrisko, mini klub pre deti 4-11 r., večerné programy pre deti – mini disko, mini miss a mister, talentové show, kreslenie, tanec.

24.5.-14.6. 14.6.-28.6. 28.6.-5.7.
Rezort KOVERSADA
8.9.-27.12. 12.4.-24.5.
5.7.-18.8.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
izby v pavilónoch, kód 122
dosp.os. v izbe 1/2 BK
16,25
26,25
42,50
45,00
47,50
52,50
dosp.os. v izbe 1/2+1 BK
16,25
26,25
42,50
45,00
47,50
52,50
jedna os. v izbe 1/2 BK (single use) 27,50
43,75
70,00
75,00
77,50
85,00
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • Wi-Fi v okolí recepcie
• parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
• Fakultatívne príplatky: večera šv.stoly 5 € • detská postieľka zadarmo
domáce zviera: 10 € /noc • Zľavy: dieťa do 2 r. na lôžku s rodičmi alebo v detskej postielke zadarmo
• dieťa 2-7 r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -40% • dve deti 2-7 r. s 1 dospelým na izbe - každé -50%
• osoba nad 7 r. na 3.lôžku -50% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!

romantický Mediterán
Na prekrásnom pobreží Istrie, priamo pod Limským zálivom, sa nachádza najromantickejšie miesto v Stredozemnom mori! Mesto Rovinj je to najlepšie miesto pre všetkých z vás, ktorí túžia po nostalgickej atmosfére doby, ktorá je navždy preč. Spomedzi stredomorských
miest ho nájdete v tomto meste, v ktorom sa jeho romantický život začal na ostrove, ktorý uzatvoreným priestorom podmienil konštrukciu
úzkych domov, úzkych uličiek a malých námestí, ešte i dnes nedotknutých moderným urbanizmom. Od mora je mesto chránené vysokými brehmi a stenami domov postavenými na útesoch a od pevniny
vysokými múrmi. Mestu dominuje barokový kostol sv. Eufémie, so 60
metrov vysokou vežou s výhľadom na šedo-červené strechy a komíny,
ulice a námestia, prístav a prístavisko s loďami, člnmi a jachtami.
Unikátne staromestské jadro, 67 km dlhé pobrežie, 2289 ha chránených zelených plôch a upravených lesoparkov, 16 ostrovov,
ostrovčekov a morských útesov robia toto mesto unikátnym. Vychádzajúc z jeho bohatej rybárskej tradície sa stal Rovinj známym pre
svoje jedinečné lode Batani a ľudové piesne Bitinada. Jeho krásu
oceňujú najmä umelci, ktorí najkrajšie motívy maľujú a vystavujú ich
na Grisia – ulici umelcov.
Toto je miesto, ktoré ponúka nekonečné možnosti - prechádzky
krásnou prírodou, pestovanie športov a rekreačných aktivít - plachtenie, potápanie, horolezectvo, jazdu na bicykli, a napokon objavovanie skrytej krásy, kultúrnych pamiatok, archeologických nálezisk,
kulinárskych špecialít, a to všetko v spojitosti so službami hotelov,

turistických stredísk a kempingov, ktoré na vysokej úrovni poskytujú veľa príležitostí pre príjemné posedenie, relax v početných wellnessoch a priestory na obchodné rokovania a športové aktivity.
Romantický a tajomný, ale aj plný príležitostí pre zábavu, Rovinj
vždy zostane mestom, do ktorého sa túžiš zase raz vrátiť.
Z BO
B HATÉHO KALENDÁR
RA AKC
CIÍ VÁM
PONÚ
ÚKAME DO POZORNOS
S TI SLÁ
ÁVNO
OSTI:
» Rovinjský polmaratón Popolana: 26.4.-28.4.2019
» Rovinj Photo Days: 3.5.-5.5.2019
» Regatta RC 44 Cup: 29.5.-2.6.2019
» Summer Sensual Days & Salsa Festival: 17.6.- 1.7.2019
» BaRoMus - cyklus koncertov barokovej hudby: jún a júl 2019
» Kale, pjacete i kantuni: jún a júl 2019
» Rovinjský letný hudobný festival: jún, júl a august 2019
» Letný festival Rovinj – cyklus koncertov klasickej hudby: júl, august a september 2019
» Noc sv. Lovre: 10.august 2019
» Otvorená galéria Grisia: 11.8.2019
» Rovinjská noc: 31.august 2019
» Deň mesta Rovinj - sviatok sv. Eufémie: 13.9.-16.9.2019
» Weekend Media Festival: september 2019
» Festival argentínskeho tanga: 9.10.-13.10.2019
» Hudobný festival Rovinj: 26.12.-29.12.2019
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REZORT AMARIN 
obľúbený rezort  v prírodnom prostredí  športové aktivity
 až 27 % zľava pri objednaní do 15.februára

Tento rezort za obdobie od roku 1992, od kedy je v ponuke našej cestovnej kancelárie, prešiel
výraznými zmenami. Dnes ponúka ubytovanie v štúdiách pre 1-3 osoby a v apartmánoch pre 4 až
6 osôb. Rozprestiera sa v príjemnom prostredí plnom zelene a je vzdialený 4 km severne od centra
mesta Rovinj. Štúdiá a apartmány sú 100 – 300 m od kamenistej, miestami upravenej štrkovej
pláže so sprchami. V príjemnom prostredí pod stromami si možno prenajať ležadlá.
VYBAVENIE: reštaurácia na terase á la carte Lumina, pizzeria Kandela pri bazéne, gril Planika, bary,
cukráreň, recepcia so zmenárňou a trezorom, bankomat, internetová miestnosť, Wi-Fi, pošta, obchod,
kaderníctvo, parkovanie zdarma.
UBYTOVANIE: zrenovované štúdiá a zrenovované aj celkom nové apartmány s klimatizáciou, kuchynským kútom s mikrovlnkou, kávovarom, rúrou
a chladničkou, TV-SAT, telefónom, trezorom. Kúpeľňa so sprchou a WC, sušičom na vlasy, terasa.
•štúdiá STD2 a STD3: izba o ploche 23 m2 s francúzskym lôžkom, prístelka (rozkladacie kreslo), kuchynský kút, kúpeľňa, WC, terasa, •apartmán A4
pre max. 4 osoby o ploche 30-36 m2 (okrem terasy):
2-lôžková spálňa, obývacia časť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, kúpeľňa, WC, terasa,
•apartmán A3+ pre max. 4 osoby o ploche 4045m2,s terasou 54-57 m2 (postavené v r. 2013):
2-lôžková spálňa, obývacia časť s rozkladacím lôž-

kom pre jednu dospelú osobu alebo dve menšie deti,
kuchynský kút, kúpeľňa, WC, terasa, •apartmán
A5+ pre max. 6 osôb o ploche 66 m2, s terasou 95
m2 (postavené v r. 2013): dve 2-lôžkové spálne, obývacia časť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský
kút, kúpeľňa, WC, terasa.
STRAVOVANIE: štúdiá so stravou formou švédskych
stolov alebo individuálne, apartmány individuálne
(možnosťou dokúpenia polpenzie na mieste). Strava aj pre vegetariánov a diabetikov.
ŠPORT A ZÁBAVA: tri vonkajšie bazény s morskou
vodou, tenis, tenisová škola, stolný tenis, plážový
volejbal, basketbal, minigolf, obrie šachy, bicykle,
masáže, vodné športy, potápanie, škola potápania,
detské ihrisko, petanque, lukostreľba, trampolína, prenájom skutrov. Pestré celodenné aj večerné
animácie pre dospelých i pre deti (mini diskopárty,
teendisko). Večerné zábavy s pestrým programom
a hudbou pri bazénoch.

12.4.-30.5.
7.6.-20.6. 20.6.-5.7. 5.7.-19.7.
štúdiá AMARIN 
15.9.-27.12.
30.5.-7.6.
19.7.-18.8.
8.9.-15.9.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
so stravou, kód 142,143
dosp.os. v štúdiu STD2 BK
22,50
35,00
45,00
63,75
66,25
75,00
80,00
dosp.os. v štúdiu STD3 BK
22,50
35,00
45,00
63,75
66,25
75,00
80,00
1 os. v št. STD2 BK (single use) 37,50
57,50
73,75
103,75
108,75
120,00
130,00
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 20% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie • Povinné príplatky/
noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne príplatky: večera šv.stoly
13 € • detská postieľka zadarmo • domáce zviera: 10 € /noc • Zľavy: dieťa do 2r. bez nároku na lôžko zadarmo
• dieťa 2-12r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -40% • dve deti 2-12 r. s 1 dospelým na izbe - každé -40% • osoba nad
12r. na 3.lôžku -40% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!
štúdiá a apartmány AMARIN
12.4.-30.5.
7.6.-20.6. 20.6.-5.7. 5.7.-19.7.
15.9.-27.12.
30.5.-7.6.
19.7.-18.8.
(bez stravy)
8.9.-15.9.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
kód 144 apartmán A4
60,00
95,00
117,50
157,50
172,50
187,50
202,50
kód 145 apartmán A3+
72,50
115,00
142,50
191,25
208,75
227,50
245,00
kód 146 apartmán A5+
92,50
145,00
177,50
240,00 262,50 285,00
307,50
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 20% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • spotrebu energií • posteľnú bielizeň • uteráky • záverečné
upratovanie • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba
od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne príplatky: detská postieľka zadarmo • dieťa do 2 rokov zadarmo
• domáce zviera: 10 € /noc (povolené iba v type A4) • Pozn.: polpenziu je možné objednať iba na recepcii
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RODINNÝ HOTEL AMARIN 
plná penzia s nápojmi v cene  výrazné zľavy pri objednaní do 15. februára
 až 4 deti deti do 14 rokov zadarmo

V roku 2016 bol otvorený na mieste bývalého komplexu Valdaliso nový rodinný hotel Amarin s najvyššou kvalitou služieb.
VYBAVENIE: reštaurácia Marvelus s bohatou ponukou jedál medzinárodnej aj domácej kuchyne (otvorená 6,30-10,30, 12,30-14,30 a 18,30-21,30 hod.),
reštaurácia s miestnymi špecialitami Marsea na
pláži, reštaurácia Istrian Beach House, bary v hoteli
a pri bazéne. Recepcia, bankomat, Wi-Fi, kaderníctvo, čistiareň, 3 výťahy, parkovanie zdarma. Pre hotelových hostí shuttle bus do centra mesta zdarma.
UBYTOVANIE: V hoteli je možnosť ubytovania aj
väčších rodín v rodinných izbách.
Komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou
jednej až dvoch prístelok, s možnosťou prepojenia
dvoch izieb s ubytovaním až pre 6 osôb. Ležadlá, slnečníky a osušky pre hotelových hostí pri bazéne
a na pláži zadarmo. Izby sú vybavené klimatizáciou,
balkónom (väčšina izieb má výhľad na historický
Rovinj), telefónom, Wi-Fi, SAT SMART TV, minibarom, sejfom, v kúpeľni je sušič na vlasy,
Typy hotelových izieb:
standard 2+1 balkon, morska strana - 1 manželská
posteľ a 1 prístelka 80x190 cm, rozloha - 28-30 m2,
premium 2+2 balkon, morská strana - 2 oddelené

postele a 2 prístelky 80x190 cm- rozloha - 28-29
m2, premium spojené izby 2+4 - 2 prepojené izby
(1 standard 2+1 a 1 premium 2+2) - rozloha - 5659 m2
STRAVOVANIE: formou plnej penzie s pestrou škálou pokrmov medzinárodnej kuchyne s dôrazom prípravy pokrmov pred hosťom. Nealko nápoje sú zahrnuté v cene. V hoteli je aj detský bufet a eko kútik.
ŠPORT A ZÁBAVA: V hoteli detské ihrisko a tri herne prispôsobené rôznym vekovým skupinám, kino,
kryté bazény so sladkou vodou, vonkajšie bazény so
sladkou vodou, vodopádmi a oázami, wellnes & spa
zóna (kneipp, sauny, ﬁtnes centrum, spa pre deti).
Špecialitou je jedinečný detský program animácií,
ktorý je zameraný na aktivity, ktoré podporujú zvedavosť, slobodu, tvorivosť, predstavivosť a individualitu. Tento program je rozdelený do 5 vekových
skupín, pričom každá pozostáva z jedinečných aktivít, prispôsobených veku.
Športoviská v cene - telocvičňa, multifunkčné ihrisko, stolný tenis, plážový volejbal, za príplatok prenájom bicyklov, tenisové kurty, vodné športy.

12.4.-19.4. 19.4.-30.5. 30.5.-7.6.
20.6.-5.7.
7.6.-20.6.
5.7.-1.9.
29.9.-3.11. 22.9.-29.9. 15.9.-22.9.
1.9.-15.9.
dosp.osoba v izbe 1/2+1 BK MS
80,00
95,00
130,00
155,00
166,25
191,25
dosp. os. v izbe Premium 1/2+2 BK MS
91,25
110,00
150,00
178,75
192,50 220,00
dosp. os. v spojených iz. 2+1/2+1 BK MS
137,50
165,00 226,25
267,50
288,75 330,00
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s plnou penziou s nealko nápojmi • klimatizáciu • Wi-Fi
• ležadlá pri bazéne a na pláži • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Fakultatívne príplatky: detská postieľka zadarmo
Zľavy: dieťa do 2r. bez nároku na lôžko zadarmo • dieťa 2-14r. na 3.( 4.,5,6.) lôžku -100% • Pozn.: až 4 deti do
14r. s 2 dosp. osobami v spojených izbách 2(+4)B -ZADARMO • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny
zvýšiť!
kód 141 Family hotel Amarin 
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štúdio

REZORT VILLAS RUBIN 
dieťa do 10 r. zadarmo  od r. 2017 všetky typy s klimatizáciou
 široký výber možností športovania  Modrá zástava za čistotu mora
 - 20% zľava pri objednaní do 15.februára  v ponuke CK INTERMEDIAL od r. 1992

izba v bungalove

Obľúbený rekreačný komplex sa nachádza 3 km južne od centra mesta Rovinj, s ktorým ho spája
príjemná cesta prírodnou rezerváciou cyklistickým chodníkom. Komplex má vlastnú niekoľko km
dlhú pláž, vzdialenú od bungalovov a apartmánov 100–300 m. Kamenistá pláž upravená betónovými platňami a navezeným štrkopieskom vhodná pre deti, získala Modrú zástavu za čistotu mora.
Ležadlá a slnečníky sú na pláži za poplatok, v areáli sú tiež pláže pre naturistov.
VYBAVENIE: reštaurácie, pizzeria Kantun, vináreň, a A5X – dve 2-lôžkové spálne, obývacia časť s rozcukráreň, bary, bufety na pláži, na recepcii zme- kladacím gaučom pre 1 osobu, TV-SAT, telefón, klináreň, trezor, bankomaty, internet Wi-Fi v okolí re- matizácia, kuchynský kút, kúpeľňa s vaňou a sušicepcie, reštaurácie a športového centra bezplatne, čom na vlasy, 2x WC, záhradná terasa.
supermarket a stánky s ovocím, zeleninou a suve- STRAVOVANIE: bungalovy – raňajky alebo polpenzia formou švédskych stolov, štúdiá a apartmány innírmi, parkovanie zdarma.
UBYTOVANIE: - bungalov - 2-lôžková izba s mož- dividuálne alebo na mieste možnosť doobjednania
nosťou jednej prístelky (rozkladacie kreslo), TV-SAT, polpenzie.
klimatizácia, telefón, kúpeľňa so sprcha, WC, bal- ŠPORT A ZÁBAVA: v roku 2014 zrekonštruovaný otvokón alebo terasa. • štúdio STD3 – 2-lôžková izba, rený nový bazén so sladkou vodou a detský bazén, dva
s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo), TV-SAT, tobogany (za poplatok), 11 tenisových kurtov, škola teklimatizácia, telefón, trezor, kuchynský kút, kúpeľ- nisu, stolný tenis, plážový volejbal, basketbal, mini futbal, minigolf, požičovňa bicyklov, paragliding, vodné
ňa s vaňou alebo sprchou a WC, záhradná terasa.
• apartmán A4 - 2-lôžková spálňa, obývacia časť športy, potápanie. Pre dospelých i pre deti sú určené
s rozkladacím dvojlôžkom, kúpeľňa s vaňou, suši- animácie (v bazéne, šípky, trampolína a ďalšie zábavčom na vlasy, TV-SAT, klimatizácia, telefón, trezor, né hry), mini klub, mini disko, detské ihriská, večer hrá
kuchynský kút, záhradná terasa. • apartmán A5 živá hudba a konajú sa rôzne zábavné programy.
kód 132 bungalovy
7.6.-20.6. 20.6.-5.7. 5.7.-19.7.
15.9.-27.12. 8.9.-15.9. 30.5.-7.6.
19.7.-18.8.
VILLAS RUBIN 
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
dosp.os. v izbe 1/2 (+1) BK 20,00
32,50
40,00
56,25
61,25
67,50
73,75
jedna os. v izbe 1/2 BK
32,50
53,75
66,25
92,50
100,00
110,00
120,00
(single use)
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 20% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Fakultatívne príplatky: večera šv.stoly 5 € • detská postieľka zadarmo • domáce zviera: 10 € /noc
Zľavy: dieťa do 2r. bez nároku na služby zadarmo • dieťa 2-10r. na 3.lôžku -100% • na 2.lôžku -40% • dve deti 2-10
r. s 1 dospelým na izbe - každé -50% • osoba nad 10r. na 3.lôžku -50% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny
zvýšiť!
apartmány VILLAS
7.6.-20.6. 20.6.-5.7. 5.7.-19.7.
15.9.-27.12. 8.9.-15.9. 30.5.-7.6.
19.7.-18.8.
RUBIN
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.
kód 133 štúdio STD3
42,50
70,00
83,75
116,25
130,00
141,25
155,00
kód 134 apartmán A4
48,75
81,25
97,50
133,75
150,00
162,50
178,75
kód 135 apartmán A5
55,00
90,00
107,50
148,75
166,25
180,00
197,50
kód 136 apartmán A5 X
67,50
110,00
131,25
180,00
202,50
218,75
240,00
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 20% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • spotrebu energií • posteľnú bielizeň • uteráky
• záverečné upratovanie • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Fakultatívne príplatky: strava: raňajky 6 € • večere 10 € • dieťa do 7 rokov 50% zľava na stravu
detská postieľka zadarmo • domáce zviera: 10 € /noc • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!
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HOTEL KATARINA 
pre pokojnú romantickú dovolenku  pre páry aj rodiny s malými deťmi
 iba 5 minút plavby do Rovinja (v cene)  odporúčame veľmi skoré objednanie!
 - 20% zľava pri objednaní do 15.februára

Romantický hotel a pavilóny sa nachádzajú na ostrovčeku Sveta Katarina priamo oproti historickej časti mesta Rovinj v idylickom prostredí parku, ktorý vybudoval Gróf Milewski v 19.stor. Plavba na ostrov
trvá iba 5 minút a loď premáva v hodinových intervaloch od 6-tej do 24-tej hodiny. Autá hotelových
hostí sú umiestnené na hotelovom parkovisku Lamanova v meste s transferom a hoteloví hostia majú
prepravu loďou po celý pobyt v cene. Pláž pred hotelom je kamenistá a je tu aj upravená pláž pre deti.
VYBAVENIE: hotelová klimatizovaná reštaurácia so
šv. stolmi, reštaurácia s obsluhou, reštaurácia a bar
na pláži Bistro Plaža. Lobby bar, Pool bar, internetový
kútik. Hotel ponúka bezplatné Wi-Fi v celom objekte.
UBYTOVANIE: izba 1/ 2 B M: 2-lôžková izba o ploche 20 m2 s manželskými posteľami, so sejfom, minibarom, telefónom, SAT-TV. Kúpeľňa so sprchovým
kútom, sušičom na vlasy. Balkón alebo terasa s výhľadom na more. Suita HA2E executive - suita o ploche 40-50 m2 pre max. dve osoby. 2-lôžková spálňa
s manželskými posteľami, obývacia miestnosť so sejfom, minibarom, telefónom, SAT-TV, klimatizácia. Kúpeľňa so sprchovým kútom, sušičom na vlasy. Balkón
alebo terasa s výhľadom na more. Rodinná suita 2+2

- suita pre max. štyri osoby o ploche 30 m2. 2-lôžková spálňa s manželskými posteľami, detská izba
s poschodovou posteľou, vstupná miestnosť, Suita
je vybavená sejfom, minibarom, telefónom, SAT-TV.
Od roku 2014 s novou klimatizáciou. Kúpeľňa je so
sprchovým kútom, so sušičom na vlasy. Balkón alebo terasa s výhľadom na more.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou
švédskych stolov.
ŠPORT A ZÁBAVA: dva vonkajšie bazény, detský bazén,
slnečníky a ležadlá pri bazéne bezplatne (obmedzený
počet), aqua-aerobic, aerobik, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, vírivka, miniklub (4-11 rokov), animačné programy pre deti aj dospelých.

19.4.-30.5. 30.5.-7.6.
20.6.-5.7.
7.6.-20.6.
5.7.-1.9.
22.9.-29.9. 15.9.-22.9.
1.9.-15.9.
dosp.osoba v izbe 1/2 BK M
37,50
40,00
52,50
66,25
75,00
92,50
jedna os. v izbe 1/2 BK M (single use)
60,00
63,75
85,00
107,50
120,00
150,00
dosp.os. v suite pre 2 osoby BK M
52,50
55,00
75,00
95,00
105,00
130,00
dosp.os. v rodinnej suite HA4F BK M
33,75
35,00
47,50
60,00
67,50
83,75
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • parkovanie na pevnine
Valbruna a transfery loďou po celý pobyt • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od
18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne príplatky: večera 13 € • detská postieľka zadarmo • dieťa do 2r. bez
nároku na lôžko zadarmo • Zľavy: dieťa 2-12r. na 2.lôžku -40% • dve deti 2-12 r. s 2 dospelými v suite HA4F každé
dieťa -40% • jedno dieťa 2-12 r. s 3 dospelými v suite HA4F -40% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny
zvýšiť!
kód 153 hotel Katarina 

29.9.-3.11.
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WELLNES HOTEL ISTRA 
odporúčame skoré objednanie  hotel pre náročných klientov s wellnes službami
 upravená štrkopiesková pláž  - 20% zľava pri objednaní do 15.februára

Atraktívne letovisko na ostrove sv. Andrija, ktoré je spolu s ostrovom Maškin súčasťou Červeného
ostrova. Parkovisko pre autá hotelových hostí je v meste, hostia majú prepravu loďou po celý
pobyt v cene. Plavba na ostrov trvá cca 15 min., loď premáva v hodinových intervaloch od 5:30 do
01:00 hodiny. Pláž so sprchami pri hoteli je kamenistá a štrkopiesková s pozvoľným vstupom do
mora. Na ostrove Maškin – prepojenom mólom s ostrovom sv. Andrija – je naturistická kamenistá
pláž, pláž získala Modrú zástavu za čistotu mora.
VYBAVENIE: 4 hotelové reštaurácie Mediteran (so
stredomorskou a medzinárodnou kuchyňou), Brancin
(rybie špeciality), Istra (istrijská kuchyňa so šv.stolmi), reštaurácia s obsluhou Lanterna, pizzeria Birikin,
Grill Lavanda, Captain klub, bary, kaviareň, zmenáreň
na recepcii, internet, konferenčná miestnosť, obchodíky, wellnes, kozmetický salón, masáže.
UBYTOVANIE: v hotelovej budove 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky, pre rodiny s dvomi deťmi
sú určené dve spojené izby so spoločnou kúpeľňou (1/2 F), alebo dve vzájomne prepojené 2-lôžkové izby (2/2), každá s kúpeľňou. Izby sú s klimatizáciou (v zime s vyhrievaním), TV-SAT, telefónom,
prípojkou na internet bezplatne, sejfom, mini barom,
kúpeľňa so sprchou alebo vaňou so sušičom na vlasy. Každá izba má balkón s výhľadom na more.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia s bohatými

švédskymi stolmi, s nápojmi k večeri v cene (minerálka, pivo, víno). Raz za pobyt je možné využiť aj
slávnostnú večeru s obsluhou s 3 chodmi v štýlovej
reštaurácii Lanterna (bez nápojov).
ŠPORT A ZÁBAVA: v cene: 2 otvorené bazény a 2 detské bazény so sladkou aj s morskou vodou, vírivka, krytý bazén so sladkou vodou (mimo hlavnej sezóny), voľný
vstup do ﬁtnes (wellnes active spa zóna), plážový volejbal. Pri bazéne (bezplatne) i na pláži (možnosť prenajatia) sú slnečníky a ležadlá. Za poplatok: tenis, stolný tenis, minigolf, strelnica, obrie šachy, vodné športy, škola
potápania a surfovania, wellnes, sauna. Pri hoteli je malý
prístav pre jachty s možnosťou požičania lodiek. Večer
hrá živá hudba, organizujú sa animácie pre dospelých
i pre deti, ktoré sa výborne zabavia v detských kluboch
pre tri vekové kategórie – baby-klub do 4 rokov, v mini-klube do 11 rokov a teen-klube do 18 rokov.

12.4.-19.4. 19.4.-30.5. 30.5.-7.6.
20.6.-5.7.
7.6.-20.6.
5.7.-1.9.
29.9.-3.11. 22.9.-29.9. 15.9.-22.9.
1.9.-15.9
dosp.osoba v izbe 1/2 BK MS
46,25
56,25
71,25
93,75
105,00
123,75
dosp.os. v izbe 1/2+1 BK MS
46,25
56,25
71,25
93,75
105,00
123,75
dosp. os. v spojených izbách 2/2 BK MS 46,25
56,25
71,25
93,75
105,00
123,75
jedna os. v izbe BK MS (1/1 single)
80,00
97,50
123,75
161,25
181,25
211,25
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 20% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • internet na izbách
• parkovanie na stráženom parkovisku Valbruna • transfery loďou počas celého pobytu • vstup do ﬁtnes
• víriviek • bazénov (wellnes active SPA zóna) • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc
(osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Fakultatívne príplatky: večera s nápojmi 17 € • Zľavy: dieťa do 2r. bez
nároku na lôžko zadarmo • dieťa 2-12r. na 3. lôžku -100% • na 2.lôžku -30% • dve deti s 1 dospelým na izbe
každé -50% • dve deti 2-12r. s 2 dospelými alebo jedno dieťa 2-12 r. s 3 dosp. v spojených izbách -30% • osoba
od 12 r. na prístelke -70% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny zvýšiť!
kód 154 hotel Istra 
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HOTEL EDEN 
 cena 4T Best Thomson  nový bazén  hotel pre náročných

Hotel určený pre náročných klientov leží v prírodnej rezervácii Zlatý mys, 250 m od upravenej
štrkopieskovej pláže Mulini Beach s pozvoľným vstupom do mora 100 m a od centra Rovinja 1500
m. Je nositeľom titulu Najkrajší 4-hviezdičkový hotel na chorvátskom Jadrane a ďalších ocenení.
VYBAVENIE: reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, kaviareň s terasou, nočný bar, zmenáreň na recepcii,
konferenčné miestnosti, internet Wi-ﬁ zdarma, predaj tlače a knižnica, parkovanie zdarma.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky,
s vybavením na vysokej úrovni, klimatizácia, v zime
vyhrievanie, TV-SAT, telefón, Wi-Fi, minibar, trezor,
kúpeľňa so sprchou a sušičom na vlasy, balkón. Izby
sú orientované do parku alebo do parku na morskú
stranu a bazén.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia s bohatými
švédskymi stolmi.
ŠPORT A ZÁBAVA: krytý bazén s morskou vodou je v prevádzke mimo sezóny, v sezóne 2013

nový vonkajší bazén a detský bazén s morskou vodou, v cene: ležadlá a uteráky pri bazéne, posilňovňa (v rámci Beauty & Spa), stolný tenis, za poplatok: beauty and spa: starostlivosť o telo, kozmetické
procedúry, manikúra, pedikúra, špeciálne masáže,
fínska sauna, whirlpool, 8 vonkajších antukových
tenisových kurtov a 4 kryté s tartanovým povrchom,
škola tenisu, škola plávania, kolkáreň a požičovňa
bicyklov (za poplatok). Rozsiahle športové aktivity
v rámci animačných programov - zumba, aerobik,
aquaerobik, atď. Večer živá hudba a bohatý večerný zábavný program, animačné programy, tanečné
show, tematické večery, vystúpenia, klavírne večery, a podobne.. O deti sa stará tím animátorov.

12.4.-19.4. 19.4.-30.5. 30.5.-7.6.
20.6.-5.7.
7.6.-20.6.
5.7.-1.9.
29.9.-3.11. 22.9.-29.9. 15.9.-22.9.
1.9.-15.9.
dosp. osoba v izbe 1/2+1 Standard BK
45,00
56,25
75,00
96,25
110,00
121,25
dosp.os. v izbe 1/2+1 B Superior BK MS
48,75
62,50
82,50
105,00
121,25
133,75
dosp.os.v izbe 1/2 B Superior BK MS
48,75
62,50
82,50
105,00
121,25
133,75
jedna os. v izbe 1/2 B Superior BK MS
80,00
101,25
135,00
171,25
195,00
215,00
dosp. os.v izbe junior suite HA4 J BK
48,75
62,50
82,50
105,00
121,25
133,75
Zľava za skorý nákup do 15.2.: 15% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup do 15.3.: 10% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min.5 nocí. Dodatočná zmena mena objednávateľa nie je možná
Základná cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • Wi-Fi • internet na izbách
• parkovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Fakultatívne príplatky: večera 17 € • Zľavy: dieťa do 2r. bez nároku na lôžko zadarmo • dieťa 2-7r. na 3. lôžku -100%
• na 2.lôžku -40% • dve deti s 1 dospelým na izbe každé -50% • v suitách dieťa 2-7r. s 3 dospelými os. alebo dve deti
2-7 r. s 2 dospelými os. -40% • osoba od 7 r. na prístelke v izbe 2+1 -70% • POZOR! Ceny sa môžu v priebehu sezóny
zvýšiť!
kód 155 hotel Eden 

výhľad z hotela (z izby Superior BMS)
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NATURISTICKÝ REZORT VALALTA 
 ocenené aj v roku 2018 ako najlepší kemp ANWB Top i ADAC Superplatz  piesková pláž
 pravidelne oceňovaný ADAC za najkvalitnejší kemp  odporúčame včasnú objednávku

To pravé miesto pre nezabudnuteľnú a bezstarostnú párovú aj rodinnú dovolenku Rezort určený pre naturistov bol
založený v roku 1968 v blízkosti mesta Rovinj a počas svojej existencie sa jeho meno stalo synonymom nespochybniteľnej kvality medzi milovníkmi tohto odvetvia cestovného ruchu. Prírodná oáza pri mori, úplne ponorená do zelene
s krásnou 4,2 km dlhou plážou ideálnym pre rodiny s deťmi. Obľúbený naturistický komplex s kvalitnými službami sa
nachádza 7 km od Rovinja (spojenie linkovým autobusom), pri Limskom zálive. Pláž je kamenistá a piesková, v roku
2011 sa umiestnila v prvej desiatke najlepších nudistických pláží na svete v rebríčkoch turistických portálov TripAdvisor a totallytop10.com, a pravidelne oceňovaná ADAC cenou Najlepší kemp roka. Ocenená bola aj medzinárodnou
Modrou zástavou za čistotu mora. Nový bazénový komplex s vyhrievaným krytým bazénom so sladkou vodou a dvomi
vírivkami a v r. 2014 boli renovované bungalovy typ LA a apartmány LB2, LB4 a LC.
kód 127 Bungalovy VALALTA

27.4.-18.5.
14.9.-29.9.
40,30
42,90
49,40
15,00

18.5.-15.6.
7.9.-14.9.
45,50
50,70
62,40
15,00

15.6.-6.7.
24.8.-7.9.
52,00
59,80
72,80
25,00

27.4.-18.5.
14.9.-29.9.
61,10
71,50
80,60
91,00
94,90
101,40
10,00

18.5.-15.6.
7.9.-14.9.
79,30
98,80
109,20
122,20
128,70
150,80
10,00

15.6.-6.7.
24.8.-7.9.
107,90
132,60
145,60
162,50
170,30
188,50
15,00

6.7.-24.8.

dosp.osoba v bung. S 1/2
59,80
dosp.osoba v bung. VA 1/2(+1)
66,30
dosp.osoba v bung. LA 1/2(+1)
84,50
single príplatok v bungalove S 1/1
30,00
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizácia
• parkovanie 1 auta na izbu • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži • denné
upratovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od
18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Príplatky/osoba: jedna osoba na izbe „S“ 15 €/noc • v
období 15.6.-6.7. a 24.8.-7.9. 25 €/noc • v období 6.7.-24.8. 30 €/noc • večera 7 €
• detská postieľka zadarmo • druhé auto 3 € • Zľavy: dieťa do 3r. bez nároku na služby
zadarmo • 3-12r. na 3.lôžku -50% • na 2.lôžku -30% • osoba nad 12r. na 3.lôžku -30%
kód 128 Apartmány VALALTA

6.7.-24.8.

apartmán VAS
119,60
apartmán VB
146,90
apartmán VC
161,20
apartmán LB2
184,60
apartmán LB4
191,10
apartmán LC
217,10
prístelka od 12 r. LB4
20,00
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • výmenu posteľnej bielizne
• uteráky • záverečné upratovanie • spotrebu energií • klimatizácia • ležadlá a
slnečníky pri bazéne a na pláži • parkovanie 1 auta • denné upratovanie • Povinné
príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky / deň: polpenzia 30 €/noc • detská postieľka zadarmo • druhé auto 3 €
kód 129 Mobilné domy
27.4.-18.5.
18.5.-15.6.
15.6.-6.7.
6.7.-24.8.
VALALTA
14.9.-29.9.
7.9.-14.9.
24.8.-7.9.
mobilný dom (4)
79,40
112,60
148,50
171,50
mobilný dom Lux (4+1)
80,60
119,00
156,20
180,50
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: prenájom mobilného domu na 1 noc • výmenu posteľnej
bielizne • uteráky • záverečné upratovanie • spotrebu energií • klimatizácia • ležadlá
a slnečníky pri bazéne a na pláži • parkovanie 1 auta • denné upratovanie • Povinné
príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
• Príplatky / deň: polpenzia 30 €/noc • detská postieľka zadarmo • druhé auto 3 €

VYBAVENIE: reštaurácie s rybími špecialitami,
špecialitami na grile, pizzeria, piváreň s vlastnou
výrobou eko piva, čerstvý chlieb a pečivo vlastnej výroby, bary na pláži a pri bazénoch, kaviareň,
zmenáreň a trezor na recepcii, výlety loďou a autobusom, Wi-Fi v okolí recepcie, obchody, stánky
s ovocím a zeleninou, s novinami, wellnes, (elektroterapia, magnetoterapia, čínska terapia, podvodná masáž, masáž), špecializovaná poliklinika
so zdravotnými službami, sauna, kaderníctvo, kozmetický salón. Každá ubytovacia jednotka má vyhradené jedno parkovacie miesto.
UBYTOVANIE: Prízemné BUNGALOVY, všetky vybavené klimatizáciou, TV-SAT, chladničkou, kúpeľňou so sprchou a WC, terasou s ležadlami a slnečníkom:
•typ S: bungalovy v blízkosti pláže s 2 posteľami
za sebou (možnosť ubytovania jednej osoby).
•typ VA: bungalov s 2-lôžkovou spálňou s prístelkou.
•typ LA: bungalov rekonštruovaný v r.2014,
s 2-lôžkovou spálňou a obývacou časťou s gaučom.
APARTMÁNY – všetky klimatizované, so zariadenou kuchynkou, mikrovlnnou rúrou a prístrojom na
ﬁltrovanú kávu, mikrovlnnú rúru, TV SAT, sejf, kúpeľňou so sprchou a WC, terasou s ležadlami a slnečníkom:
•typ VAS: prízemné štúdio s dvomi lôžkami.
•typ VB: menšia 2-lôžková spálňa, obývacia izba
s rozkladacím gaučom. Kuchynská linka vybavená
aj umývačkou riadu.
•typ VC: dve 2-lôžkové spálne, obývacia izba
s gaučom, kuchynskou linkou s umývačkou riadu,
veľká terasa.
•LB2: 2-lôžková spálňa, obývacia izba s rozkladacím gaučom, kuchynskou linkou, umývačkou riadu, sejf, veľká terasa (7,5m2) so slnečníkom a dvo-

mi ležadlami. Plocha apartmánu 49 m2.
•typ LB4 (max. pre 5 osôb): dve 2-lôžkové spálne
(jedna dvojlôžková, druhá s francúzskym lôžkom),
obývacia izba s rozkladacou posteľou, kuchynskou
linkou s umývačkou riadu. Terasa so slnečníkom
a dvomi ležadlami. Plocha apartmánu 51m2.
•typ LC (max. pre 6 osôb): mezonetový apartmán dve 2-lôžkové spálne, obývacia izba s rozkladacím
gaučom. Kuchyňa s umývačkou riadu. Dve kúpeľne s WC, terasa so slnečníkom a dvomi ležadlami.
MOBILNÉ DOMY :
•mobilný dom 4 (max. pre 4 osoby): dve 2-lôžkové spálne (jedna s francúzskou posteľou, druhá s dvomi oddelenými posteľami), obývacia izba
s kuchynskou linkou s mikrovlnnou rúrou, prístrojom na ﬁltrovanú kávu, chladničkou, sedením, TVSAT, klimatizáciou, kúpeľňa s WC a sprchou, veranda s ležadlami a slnečníkom.
•mobilný dom LUX 4+1 s dvomi oddelenými spálňami, každá s kúpeľňou so sprchou a WC, s obývacou časťou so sedením, prístelkou, kuchynskou
linkou s mikrovlnnou rúrou, kávovarom, chladničkou, TV-SAT, klimatizáciou, veranda s ležadlami
a slnečníkom s možnosťou ubytovania až 5 osôb.
STRAVOVANIE: v bungalovoch: raňajky alebo polpenzia formou švédskych stolov na raňajky aj na
večere, v apartmánoch a mobilných domoch individuálne, možnosť doobjednania polpenzie.
ŠPORT A ZÁBAVA: otvorené bazény a detské bazény s morskou vodou, krytý vyhrievaný bazén
s morskou vodou, dve vírivky, tobogan. Tenis, stolný tenis, pétanque, plážový volejbal, mini futbal,
basketbal, 9-jamkový minigolf, bicykle na prenájom, ﬁtnes. Vodná plocha na morskom pobreží chránená od vetra a vĺn, vedľa detských ihrísk,
vybavená slnečníkmi a ležadlami, ideálna pre deti.
Večer hrá živá hudba v zábavnom centre, deti sa
zabavia s animátormi v detských kluboch.
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OSTROV RAB
Holé skalnaté severovýchodné pobrežie ostrova ostro kontrastuje so
zeleným a členitým juhozápadným pobrežím a vnútrozemím s bohatou
vegetáciou. Zátoky a zálivy s kamenistými, štrkovými a štrkopieskovými
plážami na južnej a západnej strane – Frkanj, Suha Punta, Barbat,
Banjol a pieskové pláže na severe a severovýchode – Rajska plaža, Supetarska Draga sú vyhľadávanými miestami na kúpanie a vodné športy.
Rozsiahly lesopark – prírodná rezervácia Dundo a Komrčar pri meste
Rab, je vhodným miestom na prechádzky a bicyklovanie. Ostrov má medzinárodný štatút klimatických kúpeľov so zameraním na liečbu ochorení
dýchacích ciest, alergií a kožných chorôb. Prístup z pevniny trajektom
Stinica - Mišnjak (asi 15 min).
Hlavnému mestu ostrova - RAB na úzkom polostrove dominujú kostoly
so zvonicami a paláce – katedrála Panny Márie, bazilika s 25 m vysokou
zvonicou z 11. storočia, kniežací palác Knježev dvor z 13. storočia, biskupský palác, kláštor a kostol sv. Andrija so vzácnymi ikonami. V uliciach
a námestiach cítiť históriu na každom kroku, jedinečnú atmosféru si môžete vychutnať v reštauráciách a baroch v úzkych uličkách alebo kamenných hradbách z 15. storočia. Mesto si dodnes uchováva svoje tradície
a zvyky, pravidelne sa tu konajú stredoveké súboje a slávnosti.
SUHA PUNTA – obľúbené letovisko iba niekoľko kilometrov od historického mesta Rab a v dosahu prírodnej rezervácie Dundo, kde je množstvo malých pláží.
LOPAR - rodisko kamenára sv. Marina, zakladateľa republiky San Marino, je unikátnym prírodným výtvorom s množstvom zátok a pieskových
pláží, z nich najznámejšia je 1,5 km dlhá Rajská pláž s veľmi jemným
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pieskom, ktorý pokrýva aj mierne sa zvažujúce dno zátoky s plytkou vodou. Je to ideálne miesto pre rodiny s malými deťmi, pre ktoré je tu aj
množstvo atrakcií.
OSTROV LOŠINJ
Ostrov Lošinj je známy aj ako ostrov vitality, plodnosti, dlhovekosti a mimoriadne zdravého prostredia. Mali Lošinj je najväčším mestom a zároveň prístavom ostrova Lošinj a nachádza sa v jeho južnej časti v zátoke
Augusta. Vďaka tejto pozícii sa stalo dôležitým námorným, obchodným,
ale aj turistickým centrom. Pôvodný názov mesta z roku 1398 je Malo
Selo (Malá dedina). Mesto vyrástlo okolo kostola sv. Martina, ktorý bol
postavený v 15. storočí. V centre mesta je tiež barokový farský kostol
Zvestovania Panny Márie so zvonicou dokončený v 18. storočí. Námestie
pred kostolom bolo na konci 19. storočia centrom Maleho Lošinja.
V tomto období v začiatkoch rozmachu cestovného ruchu sa začali stavať
letné domy a hotely v historickom štýle v zátoke Čikat. Rastie tu bohatá
subtropická vegetácia, píniové lesy, palmy a oleandre. Veli Lošinj je vyhľadávaný pre klimatické kúpele.
KARLOBAG
KARLOBAG - mestečko s vyše 1000 obyvateľmi, najsevernejší bod Dalmácie pod pohorím Velebit, vďaka
ktorému je aj ideálnym miestnom pre cykloturistiku.
Národný park Paklenica je zas ideálnym miestom na
turistiku a horolezectvo. Výborným tipom na výlet je aj
Národný park Kornati.
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DOVOLENKOVÝ REZORT
SUHA PUNTA 
zrenovované apartmány a pavilóny za dobrú cenu  v prírodnom prostredí rezervácie Kalifront

Dovolenkový komplex pozostávajúci z apartmánov, zrekonštruovaných v roku 2013 a pavilónov
s izbami, ktoré boli rekonštruované v roku 2011, sa rozprestiera na polostrove Kalifront, najzelenšej
časti ostrova, neďaleko hotela Eva, od mesta Rab je vzdialený 5 km. Kamenistá a štrková pláž je
vzdialená do 100 m a naturistická pláž cca 400 m.
VYBAVENIE: hostia môžu využívať všetky služby kútom, prístelka pre 1 -2 osoby (gauč),TV-SAT, káhotela Eva, bezplatné parkovisko.
vovar, mikrovlnka, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou
UBYTOVANIE: Izby v pavilónoch obklopených zele- a sušičom na vlasy, balkón. Typ A4+2 - 42,10 m2 +
ňou – zrekonštruované priestranné 2-lôžkové izby balkón 12 m2, má navyše ešte 2-lôžkovú izbu.
so samostatným vchodom s kúpeľňou so sprcho- STRAVOVANIE: izby v pavilóne - raňajky a večere švédske stoly s nápojmi k večeri (víno, minerálvým kútom, TV-SAT, možnosť prístelky.
12 apartmánov v 2 apartmánových budovách a 36 na voda, pivo, malinovky) v hoteli Eva, apartmány apartmánov vo vilkách. Apartmány v budovách individuálne, možnosť doobjednania stravy v hoteli
A2+2 na prízemí alebo 1. poschodí - 36 m2 – izba Eva prípadne v hoteli Carolina.
s 2-lôžkovým gaučom, kuchyňa a jedálenský kút, ŠPORT A ZÁBAVA: pri neďalekých hoteloch Eva
prístelka pre 1 -2 osoby, TV-SAT, kávovar, mikro- a Carolina je 7 tenisových kurtov, stolný tenis, mivlnka, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou a sušičom nigolf, možnosť prenájmu lodí, vodné športy. Prírodna vlasy, na prízemí terasa, na poschodí bez balkó- ná rezervácia Kalifront láka na prechádzky, behanie
na. Apartmány vo vilkách A2+2 – 36,25 m2 + bal- a bicyklovanie. Večerná zábava na terase v neďalekón 9 m2, 2-lôžková izba, kuchyňa s jedálenským kom hoteli Carolina alebo v meste Rab.
8.6.-15.6.
15.6.-29.6.
SUHA PUNTA residence
29.6.-20.7.
20.7.-3.8.
3.8.-24.8.
1.9.-15.9.
25.8.-31.8.
kód 177b
dosp. v izbe Superior 1/2 BK
24,60
30,50
38,10
45,60
48,15
dosp. v izbe Superior 1/2(+1) BK
34,10
41,05
50,60
60,20
63,70
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 10 • Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 € (osoba od 18r.) • 1,25 € (12-18r.)
Príplatky/osoba: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
detská postieľka 4 €/noc • jedna osoba na izbe 1/2B +50 • Zľavy: jedno dieťa do 2 r. bez nároku na služby
-100% • jedno dieťa do 12r. na izbe s 1 dosp. os. -30% • jedno dieťa do 12 r. s 2 dospelými na izbe -100%
• jedno dieťa do 12 r. na 2.lôžku s 1 dospelým na izbe -30% • dve deti do 12 r. s 1 dospelým v izbe 1/2+1: každé
dieťa -50% • v rodinnej izbe 1/2+2 • 1/2+3 • 1/3+3 3.,4.,5.,6. osoba zadarmo • osoba od 12 r. v izbe 1/2+1na
3.lôžku -30% • Pozn.: domáce zviera 10 €/noc • Minimálny počet nocí: 3
11.5.-30.5.
15.6.-13.7.
Apartmány SUHA PUNTA
30.5.-15.6.
13.7.-25.8.
1.9.-15.9.
25.8.-1.9.
kód 177a
apartmán vo vilke A2+2 s terasou
64,70
71,40
102,20
114,30
apt. vo vilke A4+2 s balkónom
78,10
86,10
122,30
137,00
apartmán na 1.poschodí A2K
63,30
70,00
100,90
112,90
apartmán na prízemí A2KT
66,00
72,70
103,50
115,60
Zľava za skorý nákup do 31.3.: 10 • Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • posteľnú bielizeň • uteráky • záverečné upratovanie
• spotrebu energií • parkovanie • klimatizácia • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc
(osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Príplatky / deň: strava v hoteli Eva alebo Carolina: raňajky 8 € • večera
vrátane nápojov 15 € • domáce zviera na potvrdenie 20 €/noc • detská postieľka 4€/noc
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HOTEL EVA 
výborná cena  prírodná rezervácia s množstvom zelene  nápoje k večeri v cene

Obľúbený hotel leží v lokalite Suha Punta, v dotyku prírodnej rezervácie Kampor s bujnou vegetáciou. Štrkové i pieskové pláže sú vzdialené cca 150 m od hotela, naturistická pláž cca 400 m.
VYBAVENIE: sejf na recepcii za poplatok, hotelová
reštaurácia s klimatizáciou, bar, aperitív bar, internetový kútik za poplatok, Wi-Fi v hale a na terase, zmenáreň, taverna, obchod s tlačou a suvenírmi, TV sála,
výťah, bezplatné parkovisko, možnosť kotvenia lode.
UBYTOVANIE: 1- až 4-lôžkové izby (4-lôžková izba
môže mať poschodovú posteľ), kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou, telefón, chladnička za príplatok, balkón. Polovica izieb je orientovaná na morskú stranu.

STRAVOVANIE: raňajky a večere švédske stoly, nápoje k večeri v cene neobmedzene - biele alebo červené víno, pivo, voda, malinovka.
ŠPORT A ZÁBAVA: 4 tenisové kurty, stolný tenis,
kolkáreň v hoteli, minigolf, plážový volejbal, vodné
športy. Okolie je ideálne na behanie v prírode, bicykle je možné zapožičať v blízkom hoteli Carolina
- 500 m. Animácie v hoteli Carolina, večerná zábava je možná v hoteli Eva, alebo v meste Rab - 5 km

30.5.-15.6.
15.6.-29.6.
EVA Sunny hotel 
29.6.-20.7.
20.7.-3.8.
3.8.-24.8.
31.8.-15.9.
24.8.-31.8.
kód 175
dosp. v izbe Superior 1/2(+1) BK
28,45
34,10
40,50
47,10
49,10
dosp. v izbe Superior 1/2(+1) BK MS
30,10
36,10
42,50
49,60
51,60
dosp. v rod. izbe 1/2+2 BK
48,55
57,10
66,60
77,20
80,30
dosp. v rod. izbe 1/2+2 BK MS
51,10
60,60
70,70
81,25
84,30
dospelý v rodinnej suite 2/2 BK
57,70
67,70
78,70
90,80
94,40
Zľava za skorý nákup do 31.3.: 10 • Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera s nápojmi 5 € • detská postieľka 4 €/noc • jedna osoba na izbe +50 • Zľavy: jedno dieťa
do 2 r. bez nároku na služby -100% • jedno dieťa do 12 r. s 2 dospelými na izbe -100% • jedno dieťa do 12 r. na
2.lôžku s 1 dospelým na izbe -30% • dve deti do 12 r. s 1 dospelým v izbe 1/2+1: každé dieťa -50% • dve deti do
12 r. s 2 dospelými v izbe 1/2+2: každé dieťa zadarmo • osoba od 12 r. na 3.(4.)lôžku -30% • Pozn.: domáce zviera
10 €/noc
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VALAMAR IMPERIAL HOTEL 
od r. 2018 IBA PRE DOSPELÝCH (nad 18r.)  pre romantickú dovolenku
 v blízkosti historického centra mesta Rab  nové bazény a wellnes

Hotel s tradíciou a dobovou atmosférou postavený v roku 1927 leží v príjemnom prostredí parku
Komrćar so storočnými palmami takmer v centre historického mesta Rab. Možnosť kúpania na
mestskej pláži 300 m od hotela alebo na ďalších štrkových plážach dostupných tiež lodným taxi Suha Punta, Kandarola alebo Frkanj, kde sú aj naturistické pláže.
VYBAVENIE: klimatizovaná hotelová reštaurácia,
piano bar, kaviareň s terasou, TV salón, kongresová sála, 2 výťahy, zmenáreň, obchod s tlačou
a suvenírmi, kaderníctvo, Wi-Fi zadarmo, internetový kútik za poplatok, dva výťahy, bezplatné parkovisko.
UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizované 1a 2-lôžkové izby. Izby majú TV SAT, Wi-Fi, telefón,
minibar, sejf, kúpeľňu so sušičom na vlasy. Časť izieb na morskú stranu má balkón.
STRAVOVANIE: raňajky a večere švédske stoly.
ŠPORT A ZÁBAVA: nový vnútorný bazén (so slad-

kou vodou) a vonkajší bazén (so sladkou vodou), 3
tenisové kurty, stolný tenis, mini golf, požičovňa bicyklov, detské ihrisko. Nové luxusné wellnes a ﬁtnes
s aromaterapiou, fínskou saunou, hydromasážou,
vírivkou, soláriom, masážami a kozmetickým salónom. Večer hrá v hoteli živá hudba, v centre mesta je príjemné posedenie v historických reštauráciách, kaviarňach, puboch, pre mladých disko kluby.
Atraktívne sú mestské slávnosti, ktoré sa konajú
niekoľkokrát za sezónu.
Ceny na vyžiadanie

VALAMAR PADOVA HOTEL 
Moderný hotel s očarujúcim výhľadom na historický Rab  v r. 2016 – komplexná rekonštrukcia
 wellnes centrum, bazén o ploche 200 m2  zdarma lodné taxi na pláž Suha Punta

Moderný wellnes hotel leží priamo pri mori a 500 m od centra s atraktívnym výhľadom na mesto Rab.
Mimo sezóny je vyhľadávaným miestom pre sústredenia športovcov. Upravená pláž je priamo pred
hotelom, piesková a štrková pláž je vzdialená cca 10 min.. V období od júna do septembra je v cene
aj transfer loďkou na pláž Suha Punta.
VYBAVENIE: klimatizovaná reštaurácia, Lobby Bar,
Food & Lounge Bar aperitív bar, bar pri bazéne, konferenčná miestnosť, kaviareň s terasou, TV sála, internetový kút, bezplatné Wi-Fi, zmenáreň, obchod
s tlačou a suvenírmi, kaderníctvo, kongresová sála
s kapacitou 150 osôb, 2 výťahy, bezplatné parkovisko.
UBYTOVANIE: hotel je po komplexnej rekonštrukcii,
moderné klimatizované 1-, 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky ako aj rodinné izby so 4 až 5 lôžkami
majú TV SAT, bezplatné Wi-Fi, mini bar, trezor, kúpeľňa je so sprchou alebo vaňou a so sušičom na
vlasy, balkón s výhľadom na more alebo na hory.
STRAVOVANIE: raňajky a večere formou šv.stolov
s bohatým výberom domácich aj medzinárodných
jedál.

ŠPORT A ZÁBAVA: vonkajší sladkovodný bazén a zrekonštruovaný vnútorný sladkovodný bazén (otvorený od 1.9. do 30.6.), vo wellnes&beauty
centrum (na rozlohe 1200 m2) je ﬁtnes, sauna fínska, bio sauna, turecký kúpeľ, infrasauna, solárium,
poskytujú sa masáže, pre záujemcov o aktívnu dovolenku je organizovaný aqua ﬁtnes a zumba ﬁtnes,
3 tenisové kurty pri Grand hoteli Imperial (15 minút
pešo), možnosť kotvenia člnov, prenájom bicyklov.
Hotel organizuje animácie a večer hrá živá hudba na
terase. V centre mesta je príjemné posedenie v historických reštauráciách, kaviarňach, puboch, pre
mladých diskokluby v starom meste. Atraktívne sú
aj slávnosti mesta Rab (25.-27.júl).
Ceny na vyžiadanie

hotel Imperial a hotel Padova: aktuálne ceny - info v CK

CHORVÁTSKO / Kvarner / ostrov Rab / Lopar

HOTELOVÝ KOMPLEX
SAN MARINO 
najväčšia piesková pláž v Chorvátsku  pozvoľný vstup do mora
ideálne pre rodinnú dovolenku s malými deťmi  nápoje k večeri v cene

Hotelový komplex v borovicovom lesíku neďaleko pláže pozostáva z piatich hotelových pavilónov
a spoločnej reštaurácie - rodinný hotel LOPAR***, rodinný hotel PLAŽA ***(renovovaný v roku 2015),
hotel VELI MEL*** a hotely SAHARA*** a RAB***. Komplex je vyhľadávaný najmä rodinami s malými
deťmi kvôli známej pieskovej pláži Rajska plaža dlhej 1,5 km s jemným pieskom a veľmi pozvoľným
vstupom do mora a rôznymi zábavnými atrakciami hlavne pre deti, plážové ležadlá a slnečníky sú
za poplatok. V blízkosti sú aj zákutia s kamenistými plážami, 1 km je vzdialená naturistická pláž.
VYBAVENIE: spoločná reštaurácia pre všetky hotely, terasa, aperitív bar, bar, TV sála, zmenáreň
a trezor pri recepcii, internetový kútik za poplatok v hoteloch Lopar a Plaža, v blízkosti rezortu sú
reštaurácie, obchody a stánky so suvenírmi a rôznym tovarom, kaderníctvo.
UBYTOVANIE:
LOPAR Sunny hotel***: zrenovované 1- a 2-lôžkové izby s klimatizáciou, LCD TV-SAT, kúpeľnou a balkónom, možná prístelka, rodinné suity pre 4-6-členné rodiny s klimatizáciou a LCD TV-SAT, ktoré sú v 3
rôznych typoch:
•Junior suita 1/ 2+2 B - dvojlôžková izba, obývačka s rozkladacím gaučom pre dve osoby, s kúpeľňou, balkónom,
•Junior suita 1/2+2+1 BMS - pre 5 osôb - dvojlôžková izba s prístelkou, obývačka s rozkladacím gaučom pre dve osoby, kúpeľňou, balkónom, na morskú stranu,
•Suita 1/2+2+2 – pre 6 osôb - dve 2-lôžkové izby,
kúpeľňa, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre
dve osoby, balkónom. Vo všetkých priestoroch môžete využívať bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet.
SAHARA***/RAB Sunny Hotel***: moderne zariadené 1- a 2-lôžkové renovované izby, prístelka na
vyžiadanie, rodinné spojené izby pre 4-členné rodi-

ny na vyžiadanie, kúpeľňa so sprchou, klimatizácia
TV-SAT, francúzsky balkón.
VELI MEL Sunny Hotel ***: moderne zariadené 1a 2-lôžkové renovované izby, prístelka na vyžiadanie, rodinné spojené izby pre 4-členné rodiny na vyžiadanie, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou, TV-SAT,
telefón, balkón.
STRAVOVANIE: v klimatizovanej reštaurácii raňajky a večere bufet s nápojmi k večeri v cene neobmedzene - biele alebo červené víno, pivo, voda, malinovka.
ŠPORT A ZÁBAVA: 9 tenisových kurtov, stolný tenis,
plážový volejbal, basketbal, minigolf, minifutbal, detské ihrisko, trampolína. V hotelovom komplexe animácie pre deti aj dospelých, večerné programy s hudbou
na terase, raz týždenne zábavný program a diskoklub.
Diskokluby sú tiež v meste Rab -13 km, na Rajskej pláži
rôzne atrakcie pre deti - lunapark, tobogany.

18.5.-30.5.
15.6.-29.6. 29.6.-13.7.
VELI MEL Sunny Hotel
30.5.-15.6.
13.7.-3.8. 3.8.-25.8.
8.9.-1.10.
31.8.-8.9. 25.8.-31.8.
kód 180
dosp. v izbe Superior single 1/1 BK
39,00
45,10
55,10
66,20
77,20
80,30
dosp. v izbe Superior 1/2(+1) BK
41,60
47,60
58,60
70,30
81,25
85,30
Zľava za skorý nákup do 31.3.: 10 • Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera s nápojmi 5 € • detská postieľka 4 €/noc • jedna osoba na izbe +50 • Zľavy: jedno
dieťa do 2 r. bez nároku na služby -100% • jedno dieťa (alebo dve deti) do 12 r. na 3.(4.)lôžku s 2 dospelými na
izbe -100% • dve deti do 12 r. s 1 dospelým v izbe 1/2+1: každé dieťa -50% • osoba od 12 r. na 3.lôžku -30%
• Pozn.: domáce zviera 20 €/noc
28.4.-18.5. 18.5.-30.5.
15.6.-29.6. 29.6.-13.7.
LOPAR Sunny hotel
30.5.-15.6.
13.7.-3.8. 3.8.-25.8.
28.9.-6.10. 8.9.-28.9.
31.8.-8.9. 25.8.-31.8.
kód 178
dospelý v izbe Superior 1/1 BK 37,00
44,10
47,10
64,20
77,20
86,30
91,30
dosp. v izbe Superior 1/2 BK 28,45
34,50
37,60
51,10
62,20
69,20
73,80
dosp. v rod. suite 1/2+2 BK
58,20
69,20
74,30
98,80
117,90
130,90
139,00
dosp. v junior rod. suite 1/2+3
64,60
76,70
82,30
108,85
130,00
144,10
153,00
BK MS
dosp. v rod. suite 1/3+3 BK
82,30
97,30
104,40
136,90
163,10
180,80
192,30
Zľava za skorý nákup do 31.3..: 15 • Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera s nápojmi 5 € • detská postieľka 4 €/noc • jedna osoba na izbe +50 • Zľavy: jedno
dieťa do 2 r. bez nároku na služby -100% • jedno dieťa do 12r. na izbe s 1 dosp. os. -30% • jedno dieťa (alebo
dve deti) do 12 r. na 3.(4.)lôžku s 2 dospelými na izbe -100% • dve deti do 12 r. s 1 dospelým v izbe 1/2+1: každé
dieťa -50% • v rodinnej izbe 1/2+2 • 1/2+3 • 1/3+3 3.,4.,5.,6. osoba zadarmo • osoba od 12 r. v izbe 1/2+1na
3.lôžku -30% • Pozn.: domáce zviera 20 €/noc
15.6.-29.6. 29.6.-13.7.
SAHARA/RAB Sunny hotel 18.5.-30.5.
30.5.-15.6.
13.7.-3.8. 3.8.-25.8.
8.9.-1.10.
31.8.-8.9. 25.8.-31.8.
kód 179
dospelý v izbe Superior single
36,60
42,60
48,60
61,60
69,70
100,50
1/1
dospelý v izbe Superior 1/2(+1)
39,50
46,10
53,10
67,70
75,70
80,80
Zľava za skorý nákup do 31.3.: 10 • Zľavy je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera s nápojmi 5 € • detská postieľka 4 €/noc • jedna osoba na izbe +50 • Zľavy: jedno
dieťa do 2 r. bez nároku na služby -100% • jedno dieťa do 12 r. s 2 dospelými na izbe -100% • jedno dieťa do 12
r. na 2.lôžku s 1 dospelým na izbe -30% • dve deti do 12 r. s 1 dospelým v izbe 1/2+1: každé dieťa -50% • osoba
od 12 r. na 3.lôžku -30% • Pozn.: domáce zviera 20 €/noc
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WELLNES HOTEL AURORA 
WELLNES dovolenka pre náročných  až dve deti do 12 r. v suite ZADARMO  pre náročných klientov

V modernom štýle vynovený 4-poschodový hotel Aurora je situovaný v nádhernej zátoke Sunčana
Uvala obklopenej starým borovicovým lesom siahajúcim až k azúrovému moru. Hotel je ideálny pre
milovníkov dovolenky spojenej s wellnesom a športom. Do centra mesta Mali Lošinj sa dostanete
príjemnou 20-minútovou prechádzkou lesíkom, upravená štrkopiesková pláž s pozvoľným vstupom do mora a so sprchami je 50 m od hotela, ležadlá na pláži za poplatok.
VYBAVENIE: hotelová reštaurácia, 3 a la carte reštaurácie pri mori, aperitív bar, kaviareň, nočný bar, kongresové centrum, stánok so suvenírmi
a tlačou, Wi-Fi internet v cene, kaderníctvo, pranie
a žehlenie bielizne, parkovanie za poplatok.
UBYTOVANIE: 1- a 2-lôžkové izby, všetky majú balkón s výhľadom do parku alebo na more, klimatizáciu, mini bar, trezor, telefón, TV-SAT, platený TV kanál, Wi-Fi, kúpeľňu so sušičom na vlasy, k dispozícii
je župan, papuče, plážová taška s uterákmi. Izby
standard sú 2-lôžkové, izby standard plus na morskú stranu sú s možnosťou prístelky pre dieťa do 7
rokov, izby premium s možnosťou prístelky pre dieťa alebo dospelú osobu, suita na morskú stranu má
2-lôžkovú spálňu a obývačku s 2-lôžkovým gaučom.
Časť izieb je s bezbariérovým prístupom.
ŠPORT A ZÁBAVA: moderné atraktívne spa&wellnes
na 2 podlažiach v mediteránskom štýle s výhľadom
na more a borovicový les - krytý bazén s vyhrieva-

nou morskou vodou, vonkajší bazén s morskou vodou s ležadlami a slnečníkmi, bazén pre deti, vírivka, sauny, solárium, relaxačná zóna, vodné postele,
ﬁtnes centrum, ranné cvičenie, športové hry a súťaže. V susednom hoteli Vespera mini klub pre deti 5
– 12 rokov, teen klub pre deti 12–16 rokov so športovým a zábavným programom pod vedením profesionálnych animátorov s popoludňajším občerstvením
- džús, zákusok, zmrzlina. Za poplatok masáže, kúpeľné a kozmetické procedúry, manikúra, pedikúra,
8 tenisových kurtov, škola tenisu, viacúčelové ihrisko (futbal, basketbal...), bowling, stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, vodné športy, požičiavanie bicyklov, nordic walking. Zábavné programy a animácie
pre deti aj dospelých, tematické večery.
STRAVOVANIE: raňajky a večere s bohatými švédskymi stolmi, ukážky varenia, tematické večery. Pre
osoby s alergiami možnosť prípravy diétnej stravy na
vyžiadanie.

3.1.-18.4. 18.4.-29.5. 30.5.-20.6. 20.6.-13.7.
wellness hotel Aurora 
13.7.-24.8.
21.9.-28.12. 14.9.-21.9. 31.8.-14.9. 24.8.-31.8.
kód 192
dospelý v izbe 1/2 standard BK
54,0
61,0
71,0
86,0
98,0
dospelý v izbe 1/2 standard BK MS
62,0
69,0
80,0
96,0
109,0
dospelý v izbe 1/2(+1) standard plus BK MS
64,0
71,0
82,0
98,0
111,0
dospelý v suite 1/2+2 BK MS
90,0
100,0
121,0
147,0
167,0
Zľava za skorý nákup do 28.2.: 15 • Platí pri pobyte na min. 2 noci
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • používanie ﬁtnes • sauny • relax zóny
• Wi-Fi • ležadlá a slnečníky pri bazéne aj na pláži • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/
noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • jvečera šv.stoly 12 € • obed 12 € (obedy iba v období do 23.6. a od
1.9.) • Príplatky/osoba: detská postieľka 4 €/noc • jedna osoba na izbe +40% • dieťa do 7r. na 3.lôžku v izbe
Standard plus -100% (prístelka nie je vhodná pre staršie deti) • Zľavy: dieťa do 12r. na 3.lôžku v Premium izbe a
v suite s 2 dosp. až dve deti -100% • osoba nad 12r. na 3.lôžku v Premium izbe -40% a v suite -70% • Minimálny
počet nocí: 2 • Príplatok na pobyt na menej ako 2 noci + 20%

CHORVÁTSKO / Kvarner / ostrov Lošinj / Mali Lošinj
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all inclusive light

RODINNÝ HOTEL VESPERA 

člen prestížnej hotelovej siete KINDERHOTELS  ocenenia TripAdvisor a HolidayCheck Award
nápoje k večeri  bazény, detské kluby, profesionálni animátori  špeciálna strava pre alergikov

Hotel kompletne zrekonštruovaný v roku 2009 leží v zátoke Sunčana uvala, 2 km od centra malebného mesta Mali Lošinj. Všetkými službami aj zariadením je prispôsobený pobytom pre rodiny
s deťmi, ich pohodliu, zdraviu, bezpečnosti a aktívnemu využitiu voľného času podľa vekových
kategórií od najmenších až po teenagerov. Štrková pláž ocenená Modrou zástavou, 50 m od hotela,
je obklopená starými borovicami, dostupná je aj naturistická pláž.
VYBAVENIE: hotelová reštaurácia s doplnkovými
službami pre rodiny s deťmi a mini bufetom, á la
carte reštaurácia, aperitív bar, bar s veľkou terasou,
Sol bar pri bazénoch, konferenčná sála, predajňa so
suvenírmi a tlačou, zmenáreň, Wi-Fi internet v cene,
detský kútik, služby pre deti zadarmo - prenájom
kočíkov, chodítok, ohrievače dojčenských ﬂiaš, detské variče, prebaľovacie pulty, detské stoličky...,
pranie a žehlenie bielizne, parkovisko.
UBYTOVANIE: priestranné moderne zariadené izby
s balkónom s výhľadom do parku alebo na morskú
stranu majú klimatizáciu, telefón, TV-SAT, platený TV kanál, Wi-Fi, mini bar, trezor, kúpeľňu so sušičom na vlasy, k dispozícii je jedna plážová taška
a uterák pre každú osobu. 2-lôžkové izby štandard
s možnosťou jednej prístelky, rodinné izby – 2 prepojené izby, možnosť prístelky pre dieťa do 12 rokov v každej izbe.
STRAVOVANIE: v hlavnej sezóne all inclusive light
(bohaté raňajky a večera, ľahký obed formou švédskych stolov, nápoj k jedlu – točené pivo a víno,
voda, džús. Pre deti v baby klube a mini klube popoludňajšie občerstvenie s nápojom. Pre osoby s aler-

giami možnosť prípravy vhodnej stravy na vyžiadanie.
ŠPORT A ZÁBAVA: bazénový areál Family Aqua Fun
na 3 úrovniach s rozlohou 3 000 m2 s morskou vodou, 37 m bazén s hydromasážami, vodopádmi, vírivka s výhľadom na more a protiprúdom, plochy na
opaľovanie v tvare lodnej paluby, 2 bazény pre deti
s vodopádmi a toboganom, kabínky, ležadlá a slnečníky v cene, bezbariérový prístup pre telesne postihnutých. 10 tenisových kurtov, 2 z nich osvetlené, tenisová škola, plážový volejbal, viacúčelové
ihrisko, bowling, stolný tenis, mini golf, vodné športy od konca júna do začiatku septembra, požičovňa bicyklov, vychádzkové chodníky a turistické trasy
v blízkosti hotela, nordic walking, športové súťaže a hry. Detské herne s hračkami pre najmenších,
trampolínami až po playstation pre teenagerov, detské kluby s občerstvením a nápojom – od 31.5. do
12.9. detské Pino kluby - baby (2-5 r.), mini (5-12 r.),
teen (12 -16 r.) so zábavnými, športovými a výchovnými programami s profesionálnym vedením. Denná
a večerná zábava, v sezóne špeciálne denné a večerné programy pre deti a dospelých.

Family hotel VESPERA 
kód 191

13.4.-18.4. 18.4.-30.5. 30.5.-20.6. 20.6.-13.7.
13.7.-24.8.
21.9.-13.10. 14.9.-21.9. 31.8.-14.9. 24.8.-31.8.
polpenzia
all inclusive light
dosp. v izbe 1/2(+1) standard BK 56,0
61,0
86,0
104,0
116,0
dosp. v izbe 1/2(+1) stand. BK MS
61,0
67,0
91,0
112,0
124,0
dosp. v rod. izbe 1/2+2(+2) BK
100,0
108,0
148,0
185,0
205,0
dosp. v rod. izbe 1/2+2(+2) BK MS
107,0
118,0
161,0
193,0
214,0
dosp. s dieťať. do 7r. v jednolôž. izbe 68,0
74,0
146,0
180,0
202,0
Zľava za skorý nákup do 28.2.: 15 • Platí pri pobyte na min. 2 noci • okrem obdobia
27.7.-23.8.2019 • Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú
úhradu • Základná cena od 13.4. do 30.5. a 14.9.-31.10. obsahuje: ubytovanie
dosp.osoby na 1 noc s polpenziou s nealko nápojmi • snack obed pre dieťa do 12r.
• popoľudňajší snack s nápojmi v Baby • Mini a Teen klube • Základná cena od 30.5.
do 14.9. obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s all inclusive light • popoľudňajší
snack s nápojmi v Baby • Mini a Teen klube • Po celú sezónu: vstup do Family Aqua Fun
• ležadlá a slnečníky na pláži • zľava na Aqua park v kempe Čikat • WiFI
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc
(12-18r.) • Príplatky/osoba: detská postieľka 4 €/noc • Zľavy: dieťa do 7r. na 3.lôžku
v Standard izbe -100% • 7-12 r. -50% • prvé a druhé dieťa do 16r. na 3.a 4.lôžku v
rodinnej izbe s 2 dospelými -100% • 3. a 4.dieťa na 5. a 6.lôžku -80% • Minimálny počet
nocí: 2 • Príplatok na pobyt na menej ako 2 noci + 20%

ĎALŠIA PONUKA HOTELOV NA OSTROVE LOŠINJ NA WWW.INTERMEDIAL.SK
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all inclusive

HOTEL ZAGREB a VILLA PINIA 
možnosť polpenzie alebo all inclusive  dieťa do 12 r. ZADARMO
 výlety na ostrovy Rab a Pag a NP Kornati a Paklenica

Hotelový komplex s výbornou polohou pri mori na úpätí pohoria Velebit, kde sa stretávajú vplyvy
mediteránskej klímy a horského prostredia. Rozľahlý areál s terasami a bazénom ponorený v zeleni je len 300 m od centra mestečka Karlobag, hotelová pláž s betónovými plochami na slnenie je
pred hotelom - 50 m, slnečníky a ležadlá pri bazéne zadarmo, na pláži za poplatok.
VYBAVENIE: reštaurácia, kaviareň, pizzeria, 2 menšie
haly, konferenčná sála, letná terasa s krásnym výhľadom na ostrov Pag a na pláže, krčmička s príjemnými
cenami, TV sála, platené parkovisko pred hotelom.
UBYTOVANIE: v hlavnej budove - 2-lôžkové izby bez
balkóna alebo s francúzskym balkónom s výhľadom
do parku alebo s balkónom na morskú stranu, v depandanse Villa Pinia – 2-lôzkové izby bez balkóna alebo
s francúzskym balkónom s výhľadom do parku. Všetky izby majú klimatizáciu, TV-SAT, mini bar, telefón,
kúpeľňu so sprchou. V hotelových izbách s balkónom
a v niektorých izbách bez balkóna sú možné až dve prístelky. Pre 4-členné rodiny sú určené aj suity v hoteli – dve prepojené izby so spoločným sociálnym zariadením.
STRAVOVANIE: formou polpenzie alebo all inclusive
– raňajky (7:00-9:30), obedy (12:30-14:00) a večere aj

s výberom národných špecialít (18:45-20:30) formou
bufetu, pri obede a večeri nápoje v priestoroch reštaurácie - voda, džúsy, biele a červené víno, pivo. All inclusive bar na terase (11:00-21:30): zákusky, káva, nealko
nápoje z automatu, pivo, biele a červené víno, domáce
alkoholické nápoje (rakija, slivovica, pelinkovac, medovina, domáce brandy alebo vodka). All inclusive pri bazéne (10:00-19:00): nealko nápoje, džúsy, pivo.
ŠPORT A ZÁBAVA: v cene all inclusive je využívanie
vonkajšieho bazéna s prítokom morskej vody a pieskovým dnom pre deti, krytý bazén so sladkou vodou, animácie pre deti a dospelých v termíne (20.6.-31.8.), živá
hudba (1.7.-20.9.) 5x týždenne, 2 h sauna a 60 min. tenisový kurt na izbu pri pobyte na min. 1 týždeň, zľava
25 % na masáže a wellnes. Ostatné služby za poplatok: ﬁtnes centrum, kolkáreň, stolný tenis, tenis a iné
športoviská, pieskovisko a malé detské ihrisko.

20.4.-18.5.
18.5.-1.6.
1.6.-15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-6.7.
Hotel Zagreba Vila Pinia
6.7.-24.8.
21.9.-6.10. 14.9.-21.9. 7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
all inclusive, kód 188
dospelý v izbe 1/2(+1)
39,70
42,20
48,60
60,20
67,80
72,90
dosp. v izbe 1/2(+1+1) BK M
42,20
46,10
53,80
65,30
71,70
76,80
dosp.v rod. izbe 1/2+2 BK M
44,40
47,30
54,50
67,40
75,90
81,70
20.4.-18.5.
18.5.-1.6.
1.6.-15.6.
15.6.-22.6.
Hotel Zagreba Vila Pinia
21.9.-6.10.
14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
polpenzia, kód 188
dospelý v izbe 1/2(+1)
29,40
33,30
38,40
46,10
dospelý v izbe 1/2(+1+1) BK M
32,00
35,80
40,90
48,70
Zľava za skorý nákup do 31.3.2019 • 17% + vernostná zľava (3-5%) a za úhradu v plnej výške (2%)
Základná cena s polpenziou obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s polpenziou • klimatizácia
Základná cena so službami all inclusive obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc so službami all inclusive
• Wi-Fi • 1 vstup do sauny • prenájom tenisového kurtu na 60 min. na týždeň • zľava 25% na wellnes a masáže
• klimatizácia • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (1218r.) • ubytovanie jednej osoby na izbe +50 • Zľavy: dieťa do 2 r. bez nároku na lôžko zadarmo • dieťa 2-12 r.
na 3.lôžku -100% • na 4.lôžku -50% • dieťa 12-16 r. na 3. a 4.lôžku -50% • dieťa 16-18 r. na 3. a 4.lôžku -30%
• osoba nad 18 r. na 3. a 4. lôžku -20% • dieťa do 12r. 50% s 1 dospelým na izbe (dospelý za cenu 1/1) • ak je
na izbe 1 dospelá osoba s dvomi deťmi • cena je ako za 2 dospelé osoby na základnom lôžku a jedno dieťa na
prístelke má zľavu podľa veku • Pozn.: Na mieste sa platí parkovanie (3 €/deň)
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HOTEL PLITVIČKA JEZERA 
ideálne ako tranzitné ubytovanie  a pre výlet na Plitvické jazerá
 izby aj pre 4-členné rodiny  vhodné aj pre skupiny

Hotel leží v dedinke Ličko Petrovo selo a od vstupu do Národného parku Plitvické jazerá č.1 je
vzdialený iba 9 km a 25 km od Národného parku rieky UNA, kde sa nachádza jeden z najkrajších
vodopádov v Európe – Štrbački buk (Bosna a Hercegovina).
VYBAVENIE: Komplex pozostáva z hlavnej budovy,
depandansa a reštaurácie s rustikálnym zariadením
s kapacitou 80 miest. Prízemné izby hotela a spoločné priestory sú bezbariérové. Parkovisko je pred
hotelom.
UBYTOVANIE: Hotel má 40 izieb, z toho 35 je v hlavnej
budove – Big House - a 5 trojlôžkových izieb vo vedľajšej Villa Korina (vzdialenej 30 m). Na prízemí Villa Korina je aj možnosť varenia. Izby pre 2-4 osoby majú plo-

chu 27-36 m2 . Všetky izby majú kúpeľňu so sprchou,
TV, Wi-Fi (bezplatne), postele sú spojené alebo oddelené, s možnosťou až dvoch prísteliek. Vzhľadom k tomu,
že v týchto výškach sa teplota vzduchu aj v lete pohybuje okolo 15-18´C, nie sú vybavené klimatizáciou, ale
je tu centrálne vykurovanie. Izby hotela sú na prízemí
a na prvom poschodí (bez výťahu).
STRAVOVANIE: s raňajkami alebo polpenziou. Jedlo
sa pripravuje tradičným spôsobom na dreve.

6.4.-1.6.
1.6.-29.6.
hotel PLITVIČKA JEZERA 
29.6.-31.8.
28.9.-16.11.
31.8.-28.9.
kód 200a
dospelý v izbe 1/2 (+1+1)
34,70
40,90
49,60
Zľava za skorý nákup do 31.3.2019 10% • zľavu je možné kombinovať s akciami a vernostnými zľavami
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • Wi-Fi • klima v izbách v manzarde
• parkovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera 5 € • detská postieľka 5 €/noc • pes 5-10-12 €/noc podľa veľkosti
jedna osoba na izbe +40% • Zľavy: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko zadarmo • dieťa do 18r. na 2.lôžku
zľava 30 • dieťa do 7 r. na 1.prístelke -100% • na 2.prístelke -50% • dieťa 7-15 r. na 1.prístelke -50% • na
2.prístelke -50% • dieťa 15-18 r. na 1.prístelke -30% • na 2.prístelke -30% • osoba nad 18r. na 1. a 2. prístelke
-20%

Ostrov PAG - najdlhší ostrov Chorvátska je dostupný trajektom Prizna - Žigljan alebo mostom od Zadaru. Typickými produktmi z Pagu sú tradičný ovčí
syr a čipka. Hlavným mestom ostrova je Pag s historickým jadrom s katedrálou a mestskými hradbami, v meste a okolí sú pláže z hrubozrnného piesku
a štrku. Z pevniny na prvý pohľad nehostinná príroda pripomína mesačnú
krajinu, na opačnej západnej strane však bohatá zeleň lemuje pekné pláže.
Zväčša kamenisté v okolí Novalje, štrkové a pieskové zasa v kempe Straško
a v Zrče, ktoré je v posledných rokoch prezývaná „chorvátska Ibiza“. Práve sem sa schádzajú mladí ľudia z celého ostrova, a zábava tu pulzuje 24 hodín denne.

UNESCO. História, umenie, kultúra sú tu skĺbené s neopakovateľnou krásou okolitej prírody. V starom jadre
mesta obohnanom vzácne zachovanými hradbami, je
množstvo pamiatok – Kniežací palác z 15. storočia, palác Sponza zo 16. storočia, barokový chrám Sv. Vlaha,
patróna mesta, z 18. storočia, kláštor Klarisiek, hodinová
veža. To je jedinečná kulisa pre kultúrne podujatia, ktoré
sa tu konajú počas letnej sezóny, a večernú zábavu v kaviarňach, kluboch a
nočných podnikoch. Je to mesto, ktoré treba navštíviť a zažiť na vlastnej koži.

PRIMOŠTEN - romantickému mestečku dominuje kostol sv. Juraja zo 16.
storočia na jednom polostrove, na druhom polostrove - Raduča leží obkolesený borovicovým porastom hotelový komplex. Spojenie príťažlivého starého
mesta s ubytovacími službami s možnosťami športového a kultúrneho vyžitia robí z Primoštenu atraktívnu turistickú destináciu. Z okolitých vinohradov
pochádza známe červené víno Babič. Pre mladých je tu aj známa diskotéka.

Ostrov HVAR s bohatou vegetáciou patrí k najslnečnejším miestam Jadranu. Svedčia o tom levanduľové a rozmarínové polia, olivové háje, cyprusy, oleandre, vinič, pomarančovníky a citrónovníky. Členité pobrežie a romantické
zátoky sú výborným miestom pre tých, ktorí majú radi dovolenku na tichých
miestach. Spojenie s pevninou zabezpečujú trajekty Split - Stari Grad, Split
- Hvar a Drvenik - Sučuraj. Mesto HVAR so 700-ročným opevnením s obrannou pevnosťou na kopci nad mestom a katedrálou sv. Štefana so zvonicou
zo 17. storočia, mestským divadlom najstarším v strednej Európe, najstaršie
chorvátske mesto osídlené už starými Grékmi Stari Grad na západnej strane ostrova a JELSA, ležiaca v strede severného pobrežia priamo oproti známej pláži Zlatni rat na ostrove Brač sú najznámejšími letoviskami v 130-ročnej
turistickej histórii ostrova Hvar. Jelsa je známa aj tradične kvalitným vinárstvom.

SPLIT – hospodárske, kultúrne, obchodné a turistické centrum strednej Dalmácie, vďaka polohe a dopravnej infraštruktúre je veľmi dobre dostupný po
mori, po súši aj vzdušnou cestou. Je východiskom dovolenkových letovísk na
pevnine a na početných ostrovoch strednej Dalmácie a dejiskom významných kultúrnych a spoločenských udalostí. V oblasti Split a Soline sú archeologické náleziská už z neolitického obdobia, v 3. storočí n. l. si rímsky cisár Dioklecián vybral Split za svoje sídlo a postavil tu palác, ktorý je dnes na
zozname svetového dedičstva UNESCO a je najväčším turistickým lákadlom
Splitu, pri jeho 1700-ročných múroch pulzuje ruch moderného mesta.
MAKARSKÁ RIVIÉRA
Makarska je známe a turistami zo Slovenska hojne navštevované letovisko.
V meste je viacero historických pamiatok (zvonica z roku 1920, kostol sv. P.
Marie z 18.st., ai.). Drvenik je skôr miestom pre pokojnú dovolenku, s možnosťami zábavy v neďalekej Makarskej.
DUBROVNÍK - obdivované turistami a ospievané mnohými umelcami, pamiatka zaradená v r. 1979 do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva

Ostrov BRAČ - tretí najväčší jadranský ostrov s mnohotvárnym terénom
je známy najmä ťažbou bieleho mramoru, ktorý bol okrem iného použitý aj
na stavbu Bieleho domu vo Washingtone. Na Brači pôsobil slovenský spisovateľ Martin Kukučín, ktorý do dedinky Selce umiestnil dej románu Dom
v stráni. Spojenie s pevninou zabezpečujú trajektové linky Split - Supetar
a Makarska - Sumartin. Najnavštevovanejším letoviskom na ostrove je Bol s
najznámejšou plážou Chorvátska – Zlatni rat, ktorá mení svoj tvar podľa vetra
a morských prúdov, vďaka nim je vyhľadávanou surﬁstami a jachtármi z celého sveta. Za návštevu stojí dominikánsky kláštor s múzeom a galériou, v ktorej vyniká Tintoretova oltárna maľba Madony.

Výle
ety prri po
obyte na Da
almác
cii:
Plitvické jazerá sú na zozname prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO od roku 1979, medzi prvými na svete a sú jednými z najkrajších vodopádov
Národný park Krka je jeden z prírodných divov Chorvátska, nachádza sa 15 minút južne od mesta Šibenik a určite by ste si ho nemali nechať ujsť. Rozkladá sa na ploche 111 km ². V južnej časti parku je rieka Krka s radom veľkolepých vodopádov. Potom nasledujú tiesňavy Medu Gredama s dlhým jazerom a slávny ostrov Visovac, domov pre kláštor z 15. storočia.
Pohorie Biokovo poskytuje veľa možností pre horolezectvo. K cieľu čiastočne prídete minibusom a potom sa prejdete k vrcholu Sveti Jure (1762) alebo si môžete zájsť na 5-hodinovú prechádzku cez borovicový les a pole.
Ďalšia populárna destinácia je Botanická záhrada v Makarskej, blízko dediny Kotišina.
Vodopád Kravice sa nachádza juhovýchodne od Ljubuški, v mieste zvanom Studenci. So šírkou 120 m a výškou 25 m, Kravice sú jedným z najväčších a určite najpôsobivejších vodopádov v Hercegovine. Padajúca voda vytvára prírodné kúpalisko. To je obľúbené miestne Beach Resort, v poslednej
dobe sem turisti prichádzajú zo všetkých strán sveta. Toto miesto je najlepšie navštíviť na jar, kedy je vodopád najvyšší a okolitá príroda je pokrytá jasne zelenou farbou.
Pútnické Medžugorie. Príbeh Medžugorja je dobre známy väčšine katolíkov. V roku 1981 sa šesť teenagerov hralo spolu v kopcoch medzi obcami
Medžugorje a Bijakoviči. Na tejto neúrodnej stráni sa im zjavila Panna Mária a hovorila s nimi. Od tej doby sa odhaduje, že viac než 15 miliónov ľudí navštívilo toto malé miesto. Medžugorje sa stalo druhým najväčším katolíckym pútnickým miestom na svete.
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HOTEL ALBA 
APARTMÁNY CROATIA 
pre rodinnú dovolenku  pieskové pláže  objednať treba včas

Dovolenkový komplex pozostáva z 3-poschodového hotela a radových 1-poschodových apartmánových domov v tichom zelenom prostredí 500 m od centra mestečka Sv. Filip i Jakov a 3 km severne od Biogradu na Moru. Štrková pláž s možnosťou prenájmu ležadiel a slnečníkov je vzdialená
50 - 150 m. V blízkosti je pekná piesočnatá pláž s reštauráciami, trampolínou a atrakciami pre deti.
VYBAVENIE: reštaurácia, bar, výťah, aperitív bar,
plážová reštaurácia s terasou, Wi-Fi, zmenáreň,
v komplexe je recepcia aj pre apartmány, supermarket, parkovanie pred hotelom a apartmánmi.
UBYTOVANIE: hotel ALBA - 2-lôžkové izby s TV-SAT,
trezorom, možnosťou prístelky, kúpeľňa so sprchou,
balkón so sedením s výhľadom do parku alebo na
morskú stranu. Na 1. a 2. poschodí sú 2-lôžkové štúdiá A2 s možnosťou prístelky, s kuchynským kútom
a balkónom orientovaným na morskú stranu.
Apartmány CROATIA majú kuchynský kút, kúpeľňu
so sprchou, TV-SAT, trezor, Wi-Fi, klimatizáciu, balkón alebo terasu.
B3 – 27,5 m2 - pre 3 osoby, na prízemí alebo na 1.
poschodí - spálňa s manželským lôžkom, obývacia
izba s kuchyňou, rozkladacou pohovkou pre jednu
osobu, balkón.
C4 - 39 m2 - pre 4 osoby, na prízemí, 1. alebo 2. poschodí – dvojlôžková spálňa, obývacia izba s kuchy-

ňou a rozkladacou pohovkou pre 2 osoby, balkón.
D5 - 35,5 m2 - pre 5 osôb, na prízemí alebo na 1.
poschodí - spálňa s manželským lôžkom, spálňa s 2
lôžkami, obývacia izba s kuchyňou a rozkladacou
pohovkou pre 5. osobu, balkón.
E6 - pre 6 osôb – jednopodlažné 47 m2, dve 2-lôžkové spálne, obývacia izba s kuchyňou a 2 lôžkami,
balkón, dvojpodlažné 70 m2 - 1. podlažie - obývacia
izba s kuchyňou a rozkladacím gaučom pre dve osoby, balkón, 2. podlažie - dve 2-lôžkové spálne, kúpeľňa, strešná terasa.
STRAVOVANIE: v hoteli raňajky alebo polpenzia formou bufetu, v apartmánoch individuálne, možnosť
polpenzie v hoteli.
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty zadarmo, rakety
a loptičky za poplatok, detské ihrisko, plážový volejbal, vodné športy, plachtenie, škola potápania, požičiavanie bicyklov, animácie od 20.6. do 29.8. pre
dospelých aj deti, mini klub pre deti 4-12 r.

11.4.-8.6. 8.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-20.7.
Hotel ALBA 
20.7.-17.8.
14.9.-4.10. 7.9.-14.9. 24.8.-7.9. 17.8.-24.8.
kód 204
dospelý v izbe 1/2(+1) BK
23,20
29,70
36,10
47,70
50,30
dosp. v izbe 1/2(+1) BK MS
25,80
32,25
38,70
50,30
52,90
dosp. v štúdiu 1/2(+1)MS
27,10
33,50
39,90
51,60
54,20
dosp. v rod. izbe 2+2 BK MS 27,10
33,50
39,90
51,60
54,20
štúdio A2 MS (bez stravy)
28,40
36,10
49,00
72,20
77,40
Zľava za skorý nákup do 30.3.2019 10%
zľavu je možné kombinovať s akciami a vernostnými zľavami
AKCIA 7=5: v obdobiach 11.4-25.5. a 14.9.-4.10.
AKCIA 7=6: v obdobiach 25.5.-15.6. a 7.9.-14.9.
Základná cena obsahuje: v izbe: ubytovanie dosp.osoby v izbe alebo v štúdiu na 1 noc
s raňajkami • WiFi • parkovné • v štúdiu A2 MS: prenájom apartmánu bez stravy na 1
noc pre max. 2 osoby • WiFi • parkovné
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc
(12-18r.) • Príplatky/osoba: v izbe: večera 6 € (nevzťahuje sa na ubytovanie v apartmáne)
• v izbe: detská postieľka 4 € • jedna osoba na izbe +70% • v štúdiu A2+1 MS bez stravy:
prístelka 7 €/noc • Zľavy: v izbe: dieťa do 7 r. na prístelke na izbe a v štúdiu so stravou
zadarmo • v izbe: dieťa do 12 r. s 1 dospelým na izbe a v štúdiu so stravou -30% • v izbe:
dieťa od 7 do 12 r. na izbe a v štúdiu so stravou -50% a do 22.6. a od 7.9. zadarmo • v izbe:
osoba od 12r. na 3.lôžku na izbe a v štúdiu so stravou -20% • v rodiinnej izbe: dieťa do
12r. na 3.a 4.lôžku -70% • od 22.6. do 7.9. -50% • Minimálny počet nocí: 3 • príchody a
odchody sobota alebo streda • príplatok za pobyt na 1 alebo 2 noci +30%
18.4.-8.6. 8.6.-22.6. 22.6.-29.6. 29.6.-20.7.
Apartmány Croatia
20.7.-17.8.
7.9.-1.10. 31.8.-7.9. 24.8.-31.8. 17.8.-24.8.
kód 205
apartmán B3
30,90
41,30
60,60
85,10
98,00
apartmán C4
32,25
42,60
64,50
87,70
101,90
apartmán D5
38,70
54,20
77,40
105,80
119,90
apartmán E6
42,60
56,80
83,85
110,90
126,40
Zľava za skorý nákup do 30.3.2019 10%
AKCIA 7=5: v obdobiach 20.4-8.6. a 7.9.-1.10.
AKCIA 7=6: v obdobiach 8.6.-22.6. a 24.8.-7.9.
zľavu je možné kombinovať s akciami a vernostnými zľavami
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • výmenu posteľnej bielizne
• uteráky • záverečné upratovanie • spotrebu energií • WiFi • klimatizácia • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/
noc (12-18r.) • Príplatky / deň: strava v hoteli Alba: raňajky 7 € • večera 11 € (dieťa
3-7r. -50%) • prístelka v E6 +9 €/noc • domáce zviera na potvrdenie 8 €/deň (platba
na mieste) • Minimálny počet nocí: 3 • príchody a odchody sobota alebo streda • pri
kratšom pobyte sa cena zvyšuje o 30%
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CHORVÁTSKO / Dalmácia / Primošten

ADRIATIQ HOTEL ZORA /
dieťa do 7 r. zadarmo  bazény, wellnes, šport, animácie

Hotelový komplex umiestnený v príjemnom prostredí borovicového lesíka na polostrove Raduča,
iba 500 m od centra historického Primoštenu. Hotelová pláž pred hotelom so sprchami je upravená,
štrková.
VYBAVENIE: recepcia, reštaurácia s výhľadom na
more a na mesto Primošten, aperitív bar, piano bar,
plážový bar, obchod so suvenírmi, recepcia so zmenárňou a trezorom, práčovňa, Wi-Fi v spoločných
priestoroch, konferenčné centrum, požičovňa áut,
hotelové parkovisko za poplatok.
UBYTOVANIE: 1- a 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, rodinné izby a apartmány, s balkónom alebo
terasou, kúpeľňou s vaňou alebo sprchovým kútom,
sušičom na vlasy, TV-SAT, telefónom, klimatizáciou.
V 1-, 2- lôžkových a rodinných izbách Comfort***
s klimatizáciou je chladnička na vyžiadanie za poplatok, izby Premier Club**** majú navyše CD prehrávač s rádiom, prístup na internet, trezor, mini

bar, kozmetické zrkadlo, župan a papuče.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia švédske
stoly, možnosť doobjednania obedov.
ŠPORT A ZÁBAVA: krytý bazén s morskou vodou
s otvárateľnou kupolou, wellnes boutique, sauna, vírivka, masáže, kozmetické procedúry, 2 detské bazény, aqua-aerobik, strečing, vodné športy, potápačské centrum, ﬁtnes, požičovňa bicyklov, plážový
volejbal, basketbalové a futbalové ihrisko, minigolf,
3 tenisové kurty, vodné atrakcie; hudba, večerné
animácie, detský klub pre deti 4-12 r. so zábavnými
a športovými aktivitami, mini disko, herňa a detské
ihrisko, živá hudba 2x týždenne. V Primošteni je tiež
veľká diskotéka Aurora club.

16.3.-4.5.
25.5.-8.6. 8.6.-29.6.
Adriatiq hotel Zora
4.5.-25.5.
29.6.-31.8.
28.9.-30.10.
14.9.-28.9. 31.8.-14.9.
kód 230
dospelý v izbe 1/2 Comfort BK M
35,40
41,90
52,40
69,40
83,80
dospelý v rodinnej izbe 1/2+2 Comfort BK M
51,10
60,30
74,70
95,60
116,60
dospelý v izbe 1/2 Premier Club BK M
43,20
51,10
64,20
83,80
106,10
dospelý v rod. izbe 1/2+2 Premier Club BK M
62,90
74,70
91,70
119,20
149,30
suita (cena za celú suitu)
161,10
226,60
282,90
373,35
458,50
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizácia • WiFi v okolí recepcie
• barov • reštaurácie a v izbách Premium Club
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera 8 € • obed 12 € • parkovanie (na mieste) 5€/deň • detská postieľka 5 € • jedna osoba
na izbe +40% • Zľavy: dieťa do 12 r. s 1 dospelým na izbe -30% • 1. dieťa do 7 r. s 2 dospelými na prístelke a v
rodinnej izbe zadarmo • dieťa 7-12 r. s 2 dospelými na prístelke a v rodinnej izbe 9 €/noc s raňajkami • osoba
od 12r. na izbe na 3.lôžku -10% • Minimálny počet nocí: 4 • príplatok za pobyt na menej ako 4 noci +20%

CHORVÁTSKO / Dalmácia / Makarska

HOTEL BIOKOVKA 
všetky izby renovované a klimatizované  bezbariérový prístup  bazény, fitnes, rehabilitácie

Rekreačno-rehabilitačný komplex na západnom okraji Makarskej v píniovom lesíku, 15 minút
chôdze od centra, iba 80 m od štrkovej pláže.
VYBAVENIE: reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, spoločenská miestnosť, internetový kútik, kaderníctvo, pedikúra, ambulancia, výťah, parkovisko, bezbariérový
prístup, na pláži snack bar a živá hudba počas sezóny.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby, kúpeľňa so sprchou,
TV-SAT, balkón na morskú stranu alebo na hory,
všetky izby sú s klimatizáciou a renovované v roku
2017. Prístelka je možná v izbách na morskú stra-

nu. Niektoré izby sú aj s bezbariérovým prístupom.
STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večera formou bufetu.
ŠPORT A ZÁBAVA: moderné ﬁtnescentrum, fínska
sauna, 2 kryté bazény s vyhrievanou morskou vodou, liečebno-rehabilitačné procedúry, detské ihrisko, tanečná terasa, neďaleko hotela tenisové centrum, stolný tenis, minigolf, vodné športy.

1.2.-20.4.
20.4.-25.5.
25.5.-15.6.
15.6.-6.7.
hotel BIOKOVKA 
6.7.-24.8.
12.10.-1.12. 28.9.-12.10. 14.9.-28.9.
24.8.-14.9.
kód 264
dospelý v izbe 1/2 BP plus
28,35
33,40
43,72
58,30
68,70
dospelý v izbe 1/2(+1) B M plus
30,90
35,90
47,50
63,40
76,50
Zľava za skorý nákup do 31.1.: 12%
Zľava za skorý nákup do 28.2.: 11%
Zľava za skorý nákup do 31.3.: 10%
Zľavu je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s polpenziou • klimatizácia • WiFI pri recepcii
• parkovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: obed 8 € • Zľavy: jedno (dve deti) do 7 r. bez lôžka alebo na prístelke zadarmo • dieťa do 7r. na
základnom lôžku -30% • dieťa 7-14 r. na prístelke -50% • na základnom lôžku -20% • osoba od 14 r. na izbe na
3.lôžku -20%
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CHORVÁTSKO / Dalmácia / ostrov PAG / NOVALJA

HOTEL LIBERTY 
priamo pri pláži a blízko centra  štrkopiesková pláž  Zrče – „chorvátska Ibiza“

Hotel stojí takmer v centre Novalje, priamo pri pláži, od známej pláže Zrče s non-stop zábavou (v júli
a auguste) je vzdialený 3 km. Z Novalje premáva na pláž Zrče aj autobus. Hotel je dostupný mostom
od Zadaru alebo trajektom do prístavu Prizna. Katamaranom z Novalje (500m) sa dá navštíviť atraktívny ostrov Rab aj mesto Rijeka.
VYBAVENIE: reštaurácia, aperitív bar, kokteil bar,
internetová kaviareň, dve veľké terasy s pohľadom
na more, zmenáreň, pranie a žehlenie bielizne, hotelové parkovisko.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby v hoteli s možnosťou
prístelky, TV-SAT, chladnička, klimatizácia, kúpeľňa
so sprchou. Časť izieb je orientovaná na more a časť
do parku. Pavilóny majú 2-lôžkové izby (s možnosťou prístelky) a sú vybavené TV-SAT, chladničkou,
klimatizáciou, kúpeľňou so sprchou. Polovica izieb

je bez balkóna do parku a polovica s výhľadom na
more s balkónom.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou
bufetu.
ŠPORT A ZÁBAVA: nový otvorený bazén, v okolí hotela je možné potápanie, vodné športy, jazda na bicykli, nočný klub. V letnej sezóne je nonstop zábava
na pláži Zrče 2,5 km od Novalje. Autobus z Novalje na pláž Zrće premáva celý deň v 20 min. intervaloch.

25.4.-20.5. 20.5.-30.5. 30.5.-30.6. 30.6.-6.7.
hotel Liberty 
6.7.-18.8.
14.9.-1.11. 8.9.-14.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8.
kód 183
dospelý v izbe 1/2 Štandard
28,75
38,75
46,25
66,25
58,75
dospelý v izbe 1/2 Premium M
33,75
46,25
55,00
77,50
70,00
dospelý v izbe v pavilóne 1/2
28,75
38,75
46,25
66,25
58,75
dospelý v izbe v pavilóne 1/2 BK M
36,25
48,75
58,75
81,25
73,75
Zľava za skorý nákup do 15.12.2018 10%
Termínová akcia: 10% pre pobyty 17.6.-29.6. a 10.9.-21.9.
Zľavu nie je možné sčítať so zľavou za skorý nákup
Zľava za pobyt na 8 a viac nocí: 10% pre pobyty 25.4.-5.6. a 16.9.-30.10.
(nie je možné kombinovať so zľavou pre seniorov)
Zľava pre seniorov nad 65 rokov
5% • pre pobyty 25.4.-5.6. a 16.9.-30.10. (nie je možné kombinovať so zľavou za pobyt na 8 a viac nocí)
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc v 2-lôžkovej izbe s raňajkami • WiFi • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera 6 € • jedna osoba na izbe +50% • detská postieľka 5 €
Zľavy: dieťa do 12 r. s 1 dospelým na izbe -30% • dieťa do 7 r. s 2 dospelými na prístelke -100% • dieťa 7-12 r.
s 2 dospelými na prístelke -50% • osoba od 12r. na 3.lôžku -15% • Minimálny počet nocí: 5
pri kratšom pobyte sa cena zvyšuje o 20% (na vyžiadanie)

CHORVÁTSKO / Dalmácia / ostrov Pag / Pag a Novalja

HOTEL PAGUS 
priamo pri pláži, blízko centra  bazény, wellnes

V bezprostrednej blízkosti historického centra mesta Pag na krásnej kamienkovej pláži leží wellnes
& spa hotel Pagus, ideálne miesto pre dovolenku s mnohými aktivitami, relaxačnými a kúpeľnými
procedúrami.
VYBAVENIE: aperitív a koktail bar, reštaurácia s terasou s krásnym výhľadom na záliv a mesto Pag,
reštaurácia Catena s výberom stredomorských špecialít, internet v hotelovej hale, parkovisko.
UBYTOVANIE: 2- lôžkové izby s balkónom, s výhľadom do parku s možnosťou 1 prístelky, s výhľadom
na more s 2 prístelkami. Všetky izby majú klimatizáciu, mini bar, telefón, pripojenie na internet, trezor, TV-SAT, kúpeľňu s vaňou a so sušičom na vlasy.

STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou bufetu, s možnosťou dokúpenia obedov - výber z menu.
ŠPORT A ZÁBAVA: wellnes centrum s rozlohou
1000 m² - vonkajší bazén, krytý vyhrievaný bazén
so sladkou vodou, ﬁtnes štúdio, solárium, relaxačné
zóny, 3 sauny, whirlpool, Kneippove procedúry, kozmetické procedúry, masáže, v blízkosti hotela požičovňa bicyklov a skútrov, vodné športy, možnosti
výletov do okolia.

AKTUÁLNE CENY NA VYŽIADANIE V CK

HOTEL LOŽA 
v centre Novalje  výhodná cena odvoz na pláž Zrče

Hotel priamo v centre Novalje, 350 m od pláže, hostia hotela majú voľný vstup tiež do kempu
Straško vzdialeného 900 m, kde sú k dispozícii rôzne animácie, športoviská aj pláž pre naturistov,
pláž je ocenená Modrou zástavou. Z Novalje premáva na pláž Straško turistický vláčik každú
hodinu (do 24:00 h).
VYBAVENIE: reštaurácia, aperitív bar, internetová kaviareň, dve veľké terasy s pohľadom na more,
zmenáreň, hotelové parkovisko.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky s balkónom alebo francúzskym oknom, TV-SAT,
malá chladnička, telefón, kúpeľňa so sprchou. Časť
izieb je orientovaná na morskú stranu.
STRAVOVANIE: raňajky alebo polpenzia formou bufetu, možnosť doobjednania obedov - výber z menu.

ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkom kempe Straško je 11 tenisových kurtov aj s osvetlením, stolný tenis, ihrisko na
basketbal, volejbal, futbal, plážový volejbal, minigolf, požičovňa bicyklov a skútrov, bowling, ﬁtnes, vodné športy
a atrakcie, aerobik, aqua aerobik, animácie. V letnej sezóne je nonstop zábava na pláži Zrče 2,5 km od Novalje. Autobus z Novalje na pláž Zrće premáva celý deň v 20
min. intervaloch. Katamaranom z Novalje sa dá navštíviť
neďaleký zelený ostrov Rab aj mesto Rijeka.

19.4.-15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-6.7.
6.7.-13.7.
hotel Loža
13.7.-17.8.
7.9.-20.10.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
kód 182
dospelý v izbe 1/2
23,00
30,00
41,00
48,00
54,00
dospelý v izbe 1/2 BK
25,00
32,00
43,50
50,00
56,00
dospelý v izbe 1/2 M
27,00
34,00
45,50
52,00
58,00
dospelý v izbe 1/2 BK M
29,00
36,50
48,00
54,00
60,00
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • klimatizáciu
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: večera 8 € • obed 8 €
jedna osoba na izbe +50% • detská postieľka 5 € • domáce zviera 6 €/noc
Zľavy: dieťa do 12 r. s 1 dospelým na izbe -30% • dieťa do 7 r. s 2 dospelými na prístelke -50% • bez nároku
na lôžko -60% • dieťa 7-12 r. s 2 dospelými na prístelke -30% • dve deti do 12r. s 1 dosp. na izbe - obe 30%
• osoba od 12r. na 3.lôžku -20% • Minimálny počet nocí: 3 • príplatok na kratší pobyt +30%
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CHORVÁTSKO / Dalmácia / ostrov Brač - Bol / ostrov Hvar - Jelsa

apartmány Belvedere

APARTMÁNY BOL
známa pláž ZLATNI RAT  ideálne miesto pre surfing a jachting

Apartmány pre 2 až 6 osôb v súkromných vilkách do 500 m od pláže a od centra Bolu, atraktívneho
letoviska na ostrove Brač s jednou s najkrajších pláži Jadranu Zlatni rat pod najvyšším vrchom
ostrovnej časti Chorvátska Vidova Gora. Na pláž Zlatni rat premáva turistický vláčik.
UBYTOVANIE: Apartmány Komfort pre 2 až 6 osôb
majú 1 až 3 spálne, možnosť prístelky, kompletne zariadenú kuchyňu, klimatizáciu, TV-SAT, kúpeľňu so
sprchou, balkón alebo terasu, miesto na parkovanie.
STRAVOVANIE: individuálne, možnosť doobjednať
stravovanie v blízkych reštauráciách - raňajky a ve-

čere -servírované menu.
ŠPORT A ZÁBAVA: v letovisku - vodné športy, vodné lyžovanie, na pláži Zlatni rat sú ideálne podmienky pre windsurﬁng a jachting, potápanie, požičovňa
bicyklov, skútrov, tenisové kurty, pestré možnosti
zábavy a výletov v rušnom letovisku.

apartmány Bol
1.4.-22.6.
6.7.-20.7.
22.6.-6.7.
20.7.-24.8.
kód 281
31.8.-30.10.
24.8.-31.8.
apartmán A2
50,00
56,25
75,00
91,25
apartmán A3
62,50
68,75
90,00
112,50
apartmán A4
75,00
81,25
107,50
137,50
apartmán A5
87,50
93,75
125,00
162,50
apartmán A6
100,00
106,25
156,25
193,75
apartmán A4 Belvedere
100,00
112,50
150,00
187,50
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • výmenu posteľnej bielizne • uteráky • záverečné
upratovanie • spotrebu energií • klimatizácia • Wi-Fi • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky / deň: dieťa 2-7r. bez nároku na lôžko 3 €/noc • raňajky 12 € • večera 18 € • detská postieľka 10 €/noc
• domáce zviera (na vyžiadanie) 5 €/noc • Zľavy: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko zadarmo • Minimálny počet
nocí: 7 (20.7.-24.8.) • v ostatnom období pri kratšom pobyte ako na 4 noci sa cena zvyšuje o 30%

HOTEL HVAR 

all inclusive

blízko romantického mestečka Jelsa  ideálne miesto na oddych aj zábavu

Hotel je situovaný v borovicovom lesíku 500 m od centra malebného mestečka Jelsa a 50 m od
kamenistej pláže so sprchami. 100 m od hotela je zátoka s piesočnatým dnom.
VYBAVENIE: zmenáreň, sejf na recepcii za poplatok, ŠPORT A ZÁBAVA: vonkajší bazén s morskou voreštaurácia, bar pri bazéne, internetový kútik, Wi-Fi, dou, slnečníky a ležadlá, vnútorný bazén s morparkovisko zdarma, prenájom bicyklov, skútrov a áut
skou vodou (zatvorený 15.06.-15.09.), 4 tenisové
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby comfort s možnos- kurty, futbal, basketbal, hádzaná, volejbal, kúpeľné
ťou prístelky sú vybavené TV-SAT, telefónom, strop- a kozmetické procedúry, stolný tenis, minigolf, ﬁtným ventilátorom, kúpeľňou so sprchou a WC, väčši- nes, aerobik, potápanie, v júli a v auguste animácie
na s balkónom alebo terasou, 31 izieb s výhľadom na pre deti od 6 do 12 rokov (mini disco, stolný tenis,
more má aj klimatizáciou. Výhľad je na more alebo do hry). V centre Jelsy je nová moderná športová hala
parku. 1-lôžkové izby nemajú balkón.
vhodná pre halové športy a ďalšie aktivity. V cene
STRAVOVANIE: služby all inclusive zahŕňajú raňajky all inclusive: používanie ﬁtnes, vonkajšieho bazéna,
(7-10:00), obed (12:00-14:00), večeru (19:00-21:30), vnútorného bazéna (okrem 15.6.-15.9., kedy je zanápoje v bare pri bazéne (10-23:00) bez obmedze- tvorený), slnečníky a ležadlá pri bazéne, Wi-Fi (info
nia (minerálna voda, džúsy, červené a biele víno, pivo, na recepcii), živá hudba 1-3x za týždeň, 1x za týž4 domáce alkoholické nápoje), popoludňajší olovrant deň dalmátska večera, animácie (v júni, v júli a v aus kávou (16-17:00).
guste), parkovanie.
12.4.-4.5.
4.5.-25.5.
25.5.-22.6.
22.6.-6.7.
Hotel Hvar
6.7.-17.8.
28.9.-14.10.
21.9.-28.9.
7.9.-21.9.
17.8.-7.9.
kód 285
dospelý v izbe 1/2(+1) BK
43,75
47,50
53,75
68,75
83,75
dospelý v izbe 1/2(+1) BK MS
46,25
50,00
56,25
71,25
86,25
jedna osoba na izbe 1/1
61,25
66,50
75,25
96,25
117,25
jedna osoba na izbe 1/1 BK MS
64,75
70,00
78,75
99,75
120,75
Zľava za skorý nákup do 31.12.2018 15%
Zľava za skorý nákup do 28.2.2019 10%
Zľava za skorý nákup do 31.3.2019 5%
Zľavu za skorý nákup je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
Termínové akcie (nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup):
7=6 a 14=12: 12.4.-15.6. a 14.9.-14.10.2018
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc so službami all inclusive • nápoje pri bare • ﬁtnes
• WiFi • parkovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc
(12-18r.) • Príplatky/osoba: jedna osoba na izbe +40% • detská postieľka 3 €/noc • trezor 2 €/noc • domáce
zviera 8 €/noc • klimatizácia 7 €/izba,noc • Zľavy: dieťa do 12 r. s 1 dospelým na izbe -20% • na prístelke
zadarmo • 1. dieťa do 12 r. s 1 dospelým na izbe -20% • druhé dieťa do 6 r.bez nároku na lôžko -50% • osoba
od 12r. na izbe na 3.lôžku -10% • bez večere: - 9 € • iba s raňajkami: -12 € • Minimálny počet nocí: 5 • príplatok
za pobyt na menej ako 5 nocí +20%

CHORVÁTSKO / Dalmácia / ostrov Hvar Jelsa
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ADRIATIQ RESORT FONTANA
HOTEL A APARTMÁNY /
v prírode a na dosah historická Jelsa  dieťa do 12 r. v hoteli ZADARMO

Rekreačný komplex vzdialený 300 m od turisticky atraktívneho centra Jelsy pozostáva z 24 pavilónov a hlavnej budovy s reštauráciou a bazénom, pavilóny sú rozmiestnené v tieni hustého
borovicového lesa a oleandrov, 50 - 150 m od kamenistej pláže s upravenými betónovými plochami
na slnenie a so sprchami.
VYBAVENIE: v hlavnej budove je reštaurácia, aperitív
bar, terasa, zmenáreň na recepcii spoločnej pre celý
komplex, bar pri bazéne, TV miestnosť, Wi-Fi, bezplatné
parkovisko, požičovňa áut.
UBYTOVANIE: hotelové izby comfort a classic,
apartmány comfort a deluxe.
Izby sú vybavené telefónom, TV-SAT, ventilátorom,
kúpeľňou so sprchou a fénom, classic**- 2-lôžkové a 1-lôžkové izby s balkónom na morskú stranu,
comfort** - 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky,
nedávno zrenovované, bez balkóna alebo s terasou,
všetky orientované na morskú stranu. Apartmány
comfort ** - staršie, jednoduchšie zariadené, telefón,
TV-SAT, majú balkón alebo terasu na morskú stranu.
A2+1- štúdio s kuchynským kútom, A 2+2 – spálňa,
obývačka s 2-lôžkovým gaučom, kuchynský kút, A4+2
– 2-podlažný - 2 spálne, obývačka s 2-lôžkovým gau-

čom, kuchynský kút. Apartmány deluxe **** - nové,
luxusne zariadené apartmány s klimatizáciou, TV-SAT,
DVD prehrávačom, telefónom, kuchyňa je vybavená mikrovlnnou rúrou a kávovarom, kúpeľňa fénom,
loggia na morskú stranu. A2 - štúdio s kuchynským
kútom, A2+2 – spálňa, obývačka s 2-lôžkovým gaučom, kuchynský kút, A4+2 – 2 spálne, obývačka
s 2-lôžkovým gaučom, kuchynský kút.
STRAVOVANIE: izby - raňajky a večera bufet, apartmány – individuálne, možnosť doobjednania polpenzie.
ŠPORT A ZÁBAVA: bazén a detský bazén s morskou
vodou, slnečníky a ležadlá, futbalové ihrisko, basketbal,
hádzaná, volejbal, stolný tenis, tenis, ﬁtnes, aerobik,
kúpeľné a kozmetické procedúry, vodné športy, škola
potápania, animácie pre deti, mini disco, večer živá
hudba. V centre Jelsy je nová moderná športová hala
vhodná pre halové športy a ďalšie aktivity.

27.4.-4.5.
4.5.-25.5.
25.5.-22.6.
22.6.-6.7.
apartmány Fontana /
6.7.-17.8.
28.9.-14.10.
21.9.-28.9.
7.9.-21.9.
17.8.-7.9.
kód 289A
apartmán A 2+1 Comfort**
57,50
71,25
85,00
apartmán A2+2 Comfort**
70,00
83,75
97,50
apartmán A4+2 Comfort**
83,75
103,75
125,00
Studio 2 ****
70,00
77,50
96,25
111,25
130,00
Apartmán A 2+2 **** De Luxe
90,00
96,25
108,75
125,00
162,50
Apartmán A 4+2 **** De Luxe
108,75
121,25
141,25
156,25
195,00
Zľava za skorý nákup do 31.12.2018 15%
Zľava za skorý nákup do 28.2.2019 10%
Zľava za skorý nákup do 31.3.2019 5%
Zľavu za skorý nákup je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
AKCIE 7=6 a 14=12:: 27.4.-22.6. a 7.9.-14.10. (nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup)
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 1 noc • výmenu posteľnej bielizne • uteráky • záverečné
upratovanie • spotrebu energií • klimatizácia • WiFi • parkovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné
poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.) • Príplatky / deň: raňajky 8 € • obed 9 € • večera
13 € (dieťa do 6 rokov zadarmo • do 12r. -50%) • prístelka 20 €/noc • detská postieľka 3 €/noc • domáce
zviera 8 €/noc • Minimálny počet nocí: 5 • pri kratšom pobyte sa cena zvyšuje o 20%

7.6.-22.6. 22.6.-6.7.
hotel Adriatiq Resort Fontana
6.7.-17.8.
7.9.-21.9.
17.8.-7.9.
kód 289B
dospelý v izbe Standard 1/2(+1) MS
35,00
41,25
51,25
dospelý v izbe Classic 1/2(+1) BK MS
36,25
42,50
52,50
dospelý v izbe Comfort 1/2(+1) MS
37,50
43,75
53,75
dospelý v izbe Comfort 1/2(+1) BK MS
40,00
46,25
56,25
Zľava za skorý nákup do 31.12.2018 15%
Zľava za skorý nákup do 28.2.2019 10%
Zľava za skorý nákup do 31.3.2019 5%
Zľavu za skorý nákup je možné kumulovať s vernostnou zľavou a zľavou za plnú úhradu
AKCIE 7=6 a 14=12:: 7.6.-22.6. a 7.9.-23.9. (nie je možné kombinovať so zľavou za
skorý nákup)
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s raňajkami • ﬁtnes • WiFi
• Parkovanie • Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.)
• 1,25 €/noc (12-18r.) • Príplatky/osoba: večera 5 € • obed 9 € • all inclusive light 11 € • pes
8 € /noc • detská postieľka 3 € • jedna osoba na izbe +30% • Zľavy: dieťa do 2 r. zadarmo
• dieťa 2-12 r. s 1 dospelým na izbe -20% • dieťa 2-12 r. s 2 dospelými na prístelke zadarmo

Rozloha: 301 338 km² » počet obyvateľov 60 626 442 » hlavné mesto Rím » mena Euro.
Cestovné doklady: občiansky preukaz alebo cestovný pas s platnosťou 3 mesiace po skončení pobytu.
Aj deti musia mať vlastný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo pas)!

„Talianska čižma“ má všetky predpoklady uspokojiť každého návštevníka,
nech sú jeho očakávania a požiadavky akékoľvek. Alpské velikány na severe
krajiny sú v zime rajom pre lyžiarov, v lete pre turistov a horolezcov, každé
mesto či mestečko je ako múzeum, ktoré podáva svedectvá o vývoji histórie,
kultúry a umenia s celoeurópskym dosahom, tisíce kilometrov morského pobrežia s plážami rôzneho charakteru a vybudovanými letoviskami s vysokým
štandardom služieb sú ideálnym miestom pre plážovú dovolenku od „dolce farniente“ až po nekonečné možnosti športových či zábavných aktivít. To
všetko podčiarkuje talianska gastronómia, súbor kulinárskych hodnôt, ktoré
môžeme nazvať umením, umením, ktoré je inšpirované plodmi zeme a mora,
ich bohatstvom a pestrosťou. V spojení so spontánnou pohostinnosťou, priateľskou dobrosrdečnosťou a temperamentom domácich chutí Taliansko ešte
lepšie.
BENÁTSKA RIVIÉRA siahajúca od Benátok po Terst ponúka tisíce podôb
a rozmanitých scenérií. Dlhé a široké pláže s jemným pieskom, ideálne pre
rodiny s deťmi sú obklopené lesmi a porastmi s množstvom rastlinných a živočíšnych druhov, vybudované letoviská ponúkajú komplexné relaxačné,
športové, zábavné a spoločenské vyžitie. Unikátnym miestom, aké nenájdete
nikde inde, sú Benátky rozprestierajúce sa na 118 ostrovoch lagúny, spojených 400 mostmi.
Lido di Jesolo – pozdĺž 15 km dlhej piesčitej pláže sa tiahne promenáda so
stovkami obchodov, reštaurácií, kaviarní, barov, ktorá sa večer mení na rušné
korzo. Kým v centre ruch zábavy temer neutícha, okrajové časti sú relatívne
tichšie, čo ocenia najmä rodiny s deťmi aj seniori. Jesolo je dobrým východiskom pre výlety do okolia a do historických miest, Benátky sú vzdialené
len 21 km.
Bohatá ponuka zábavných a športových aktivít vo všetkých letoviskách Benátskej riviéry - vodný park Aquasplash a Aqualandia, zábavný park Gulliver-

landia, lunapark, ZOO, detské ihriská, golfové ihrisko, minigolf, chodníky pre
cyklistov, tenisové kurty, rôzne formy cvičenia, jazda na koni, kurzy plávania,
plachtenia, windsurﬁngu, potápania, na námestiach sa konajú hudobné festivaly, show programy, kultúrne podujatia, diskotéky.
Tipy na výlety: Neopakovateľné Benátky ● Padova s pozoruhodným historickým dedičstvom ● Verona s povestným Júliiným balkónom a starorímskym
amﬁteátrom ● Aquileia s archeologickým parkom na zozname UNESCO ●
renesančná pevnosť Palmanova ● ostrovy Benátskej lagúny.
PALMOVÁ RIVIÉRA - časť východného pobrežia Talianska na rozhraní krajov Marche a Abruzzo dostala právom pomenovanie Palmová riviéra - viac ako
7000 paliem lemuje pobrežie s dlhými a širokými plážami s jemným bledým
pieskom a pozvoľným vstupom do mora vhodným aj pre malé deti. Centrom
riviéry je San Benedetto del Tronto založené už v 9. stor. p. n. l., v blízkosti
sú novšie letoviská - Martinsicuro, Alba Adriatica, kde strávite dovolenku v tichom prostredí, ale zároveň v blízkosti rušných centier s obchodmi,
kaviarňami, reštauráciami. Pozdĺž pobrežia vedie 15 km dlhá promenáda
s chodníkom pre peších, cyklistov aj korčuliarov v tieni paliem, oleandrov
a píniových hájov. Milovníci aktívneho oddychu ocenia výbornú vybavenosť
ihriskami, tenisovými kurtami a vodnými športmi. Letoviská sú vzájomne prepojené autobusovou a vlakovou dopravou.
Tipy na výlety: Ofﬁda - mestečko čipiek a dobrého vína ● národný park
Gran Sasso a pútnické miesto San Gabriele ● Ascoli Piceno starobylé
mesto založené ešte pred Rímom ● Loreto - svetoznáme pútnické miesto,
kam bola prenesená svätá chyža Panny Márie z Nazaretu ● Civitella miesto
plné histórie a umenia s impozantným opevnením Fortezza. ● Lodné výlety
s kúpaním na šírom mori a piknikom● Aquapark Onda Blue s toboganmi,
kĺzačkami, bazénmi s umelými vlnami.

Bibione
Lido di Jesolo

Miláno

Lignano

Florencia
Martinsicuro

San Benedetto del Tronto
Alba Adriatica

Rím

Vieste

Neapol
Sardínia
Cagliari

Kalábria
Palermo
Sicília

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO TALIANSKA autobusmi s klimatizáciou, bufetom a videom
BENÁTSKA RIVIÉRA
Cieľové miesta
Trasa

PALMOVÁ RIVIÉRA

Lignano – Bibione – Lido di Jesolo

San Benedetto – Martinsicuro – Alba Adriatica

Viedeň, Graz, Villach, Udine, Lignano, Bibione, Lido di Jesolo

Viedeň, Graz, Villach, Udine, Padova, Ferrara, Bologna, Pesaro, Ancona, San Benedetto,
Martinsicuro, Alba Adriatica

Termíny

10.5.-22.9. odchod zo SR v piatok popoludní a večer, návrat v nedeľu ráno

15.6.-5.8. ● 17.8.-9.9. odchod zo SR v piatok popoludní, návrat v nedeľu na poludnie

Cena

95 € obojsmerne ● 75 € jednosmerne

Cena: 135 € obojsmerne ● 105 € jednosmerne

Príplatky

doprava bez pobytu 15 € ● spojenie 2 turnusov 20 € ● miestenka 7 €

Nástupné miesta

Bratislava a Trnava 0 € ● Nitra, Piešťany, Nové Mesto n/V, Trenčín 8 € ● Prievidza, Bánovce n/Bebravou 8 € ● Dubnica n/V, Ilava, Považská Bystrica, Žilina 11 € ● Martin,
Ružomberok, Liptovský Mikuláš 15 € ● Banská Bystrica, Zvolen, Žiar n/Hr. 15€
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Lido di Jesolo
Lido di Jesolo ponúka klientom 15km dlhú pláž s jemným zlatistým pieskom, pozvoľným vstupom do mora a promenádou
s množstvom reštaurácií, barov, kaviarní a obchodov.
Lido di Jesolo je každoročne Európskou komisiou oceňované
Modrou vlajkou za kvalitu a čistotu pláží a služieb. Lido di Jesolo uspokojí nielen rodiny s deťmi, ľudí, ktorí hľadajú aktívnejšiu
dovolenku s nočným životom, ale aj ľudí hľadajúcich odpočinok.
V meste nájdete aquapark, lunapark, akvárium, tropikárium.

HOTEL STRAND 
Príjemný rodinný hotel s výhodnou polohou v centrálnej, menej rušnej časti Centro Ovest, priamo
pri hotelovej pláži, s plážovým servisom v cene. Hotel bol zrekonštruovaný v roku 2018. Nachádza
sa v blízkosti obchodného centra, wellnes centra, nákupnej zóny, zábavných zariadení, tenisového
klubu, go-kartovej dráhy, 18-jamkového golfového ihriska, jazdeckého centra, najznámejšieho vodného parku a múzeí prírodnej histórie.
VYBAVENIE: klimatizovaná reštaurácia, bar s terasou pri pláži, Wi-Fi v celom objekte zadarmo, výťah, parkovisko.
UBYTOVANIE: 2- až 4-lôžkové izby, kúpeľňa so
sprchou, sušič na vlasy, TV-SAT, trezor, telefón, klimatizácia, mini bar za príplatok, balkón, bočný pohľad na more.
Hotel Strand

30.5.-22.6.
7.9.-14.9.
438

STRAVOVANIE: polpenzia, raňajky bohatý bufet, večera výber z menu, zmrzlina, ovocie a domáce dezerty. Strava podávaná na terase pri pláži a v reštaurácii.
ŠPORT A ZÁBAVA: animácie pre deti, večer živá
hudba na terase, požičovňa bicyklov zdarma, športové a zábavné podniky v letovisku. V blízkosti hotela sa nachádza pláž pre psov Bau Bau Beach.
22.6.-10.8.
24.8.-7.9.
515

10.8.-24.8.

14.9.-6.10.

dosp.osoba v 1/2+2
596
388
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dospelej osoby s polpenziou na 7 nocí • Wi-Fi • klimatizáciu • parkovanie
• plážový servis
Povinné príplatky na mieste/7 nocí: pobytová taxa 10,5 € / osoba nad 10 rokov
Fakultatívne príplatky/osoba/7 nocí/ platba na mieste: plná penzia 77 € • malý pes 35 €
Zľavy: dieťa do 3 rokov s 2 dospelými v detskej postieľke (detská postieľka povinne pre dieťa do 3 rokov
77 € - platba na mieste) • dieťa do 12 rokov na 3. a 4. lôžku 30% • osoba nad 12 r. na 3. a 4.lôžku -10%

HOTEL PORTOFINO 
Rodinný hotel v prostredí zelene zóny Faro, neďaleko Piazza Mazzini a vodného parku Aqualandia, iba 100
m od pieskovej hotelovej pláže s plážovým servisom v cene. Rodina Comin vytvorila v hoteli príjemné prostredie, takže váš pobyt bude maximálne pohodlný. Nachádza sa v pokojnej oblasti a je ideálnym miestom
na prechádzky za nákupom a zábavou, len 500 metrov od vodného parku Aqualandia a od golfového klubu
Jesolo. V pešej dostupnosti sú tenisové kurty, minigolf, windsurﬁng, diskotéky a jazdecké stajne. Pre
mladších sú do 150 metrov herne, zábavné veľtrhy, Aquarium, tématické predstavenia, Tropicárium.
VYBAVENIE: reštaurácia, výťah, Wi-Fi internet v celom hoteli, záhrada, parkovisko.
UBYTOVANIE: zrenovované 2-lôžkové izby, možnosť
1 – 2 prísteliek, kúpeľňa so sprchou, telefón, TV-SAT,
trezor, klimatizácia, mini bar za poplatok, balkón. K dispozícii sú aj jednolôžkové izby a bezbariérové izby.
STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky bufet, večera
výber z menu, nápoj k večeri – víno a minerálka bez
Hotel Portoﬁno

12.5.-29.6.
24.8.-31.8.
424,4

obmedzenia. Špeciálne pokrmy pre deti a vegetariánov (jedlá pre celiatikov na požiadanie).
ŠPORT A ZÁBAVA: bazén s ležadlami a slnečníkmi a terasou na slnenie, neďaleko hotela vodný park
Aqualandia, športové a zábavné možnosti v letovisku. K dispozícii je tiež bezplatná požičovňa bicyklov.
Tanec so živou hudbou raz za týždeň (od polovice
júna do polovice septembra)
29.6.-3.8.
17.8.-24.8.
487,6

3.8.-17.8.

31.8.-22.9.

dosp.osoba v 1/2+2
587,0
388,3
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp. osoby s polpenziou na 7 nocí • parkovanie • plážový servis
Povinné príplatky na mieste/7 nocí: pobytová taxa 10,5 € / osoba nad 10 rokov • Fakultatívne príplatky/
osoba/7 nocí/ platba na mieste: 1/1 - 84 € • plná penzia 84 € • wi ﬁ 5 € • malá chladnička 21 € • malý pes 35
€ • Zľavy: dieťa do 2 rokov s 2 dospelými v detskej postieľke (detská postieľka povinne pre dieťa do 2 rokov 42
€-platba na mieste) • dieťa do 6 rokov na 3. a 4. lôžku 50% • 6-13 r. na 3. a 4. lôžku -30% • osoba nad 13 r. na
3. a 4.lôžku -20%
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HOTEL SORRENTO 
Dieťa do 13 rokov zadarmo.

je vďaka svojej polohe blízko pláže dobrou voľbou pre rodiny s deťmi. Slnečníky, ležadlá, animácie, parkovisko ako aj požičovňa bicyklov je zadarmo. Hotel má výhľad na najdlhšiu pešiu
zónu, kde si vo večerných hodinách môžete zájsť na nekonečné prechádzky pomedzi obchody,
bary, herne a za zábavou. A ak ste jeden večer unavení, terasa hotelovej reštaurácie vám umožní
vychutnať si v pokoji drink, zmrzlinu, pizzu ..a hlavne vychutnávať si “šum” turistov pozdĺž
hlavnej ulice. Bez ohľadu na to či ste skúsení cyklisti alebo nie… nie je nič lepšie, ako jazda na
bicykli s celou rodinou, v hoteli nájdete k dispozícii bicykle pre dospelých (zdarma). Hotel sa
nachádza v blízkosti zábavného parku Aqualandia (1,6 km) a golfového klubu (0,7 km)
VYBAVENIE A SLUŽBY: recepcia, bar, reštaurácia,
pizzeria, výťah, Wi-Fi v celom hoteli bezplatne, parkovanie, malé domáce zvieratá na vyžiadanie za
poplatok
UBYTOVANIE: Hotel ponúka moderne zariadené
dvoj až štvorlôžkové izby s balkónom, každá izba je
vybavená LCD TV a telefónom, trezorom a klimatizáciou za poplatok. Kúpeľňa je so sušičom na vlasy.
STRAVOVANIE: polpenzia v cene - raňajky formou
bufetu, v čase obedov a večerí je k dispozicii menu s
5 možnosťami predjedál a hlavných jedál s teplými a
studenými prílohami, bufetový šalát, čerstvé ovocie
a dezerty.
Hotel Sorrento

4.5.-25.5.
7.9.-28.9.
239

25.5.-15.6.
31.8.-7.9.
298

15.6.-6.7.
24.8.-31.8.
366

6.7.-10.8.

10.8.-17.8.
17.8.-24.8.
506

dosp.osoba v 1/2+2+1
424
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dospelej osoby s polpenziou na 7 nocí • Wi-Fi v celom objekte
• parkovanie • plážový servis • požičiavanie bicyklov
Povinné príplatky na mieste/7 nocí: pobytová taxa 10,5 € / osoba nad 10 rokov
Fakultatívne príplatky/osoba/7 nocí/ platba na mieste: 1/1 - 77 € • detská postieľka 70 € • dom. zviera 35 €
• klima 40 €/izba
Zľavy: dieťa do 13 rokov na 3. lôžku -100% • dieťa do 13 rokov na 4. lôžku -50% • osoba nad 13 r. na 3. a 4.lôžku
-20%

HOTEL ATENE 
20 metrov od pláže.

Zrekonštruovaný hotel sa nachádza v centrálnej časti letoviska Lido di Jesolo. Je situovaný v blízkosti nákupných možností, neďaleko námestia Piazza Brescia a Piazza Mazzini. Hotelová pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora sa nachádza cca 20 m od hotela, plážový servis je
v cene (slnečník + 2 ležadlá na izbu).
VYBAVENIE A SLUŽBY: vstupná hala s recepciou,
TV miestnosť, Wi-Fi zdarma, klimatizovaná reštaurácia, strešná terasa s barom, trezor, výťah, požičovňa bicyklov zdarma, bezplatné súkromné
parkovisko pri hoteli, malé zvieratá povolené na
vyžiadanie zdarma
UBYTOVANIE: dvojlôžkové izby s možnosťou 1 aleHotel Atene

bo 2 prísteliek ( môže byť aj poschodová posteľ )
sú vybavené sprchovacím kútom s WC, balkónom,
TV/SAT, telefónom, sušičom na vlasy, trezorom,
klimatizáciou.
STRAVOVANIE: Polpenzia - raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu z menu.
Možnosť doobjednania plnej penzie.

25.5.-22.6.
31.8.-14.9.
442

22.6.-3.8.
24.8.-31.8.
478

3.8.-24.8.

dosp.osoba v 1/2+2
569
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: ubytovanie dospelej osoby s polpenziou na 7 nocí • Wi-Fi • parkovanie • plážový
servis • požičiavanie bicyklov
Povinné príplatky na mieste/7 nocí: pobytová taxa 10,5 € / osoba nad 10 rokov
Fakultatívne príplatky/osoba/7 nocí/ platba na mieste: obed 56 € • 1/1 - 63 € • detská postieľka 63 €
Zľavy: dieťa do 1 roka s 2 dospelými zdarma bez nároku na lôžko
dieťa do 2 r. na 3. a 4. lôžku -80% • dieťa 2-6 r. na 3. a 4. lôžku -50% • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku -30%
• osoba nad 12 r. na 3. a 4.lôžku -10%
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REZIDENCIA EL CHICO
Táto moderná rezidencia sa nachádza priamo pri pláži, na pešej promenáde v centrálnej časti strediska Alba Adriatica. K dispozícii sú 4 apartmány typu Bilo (všetky s výhľadom na more), 4 x apartmán Trilo (z toho dva sú s výhľadom na more). Apartmány sú vybavené TV a práčkou. V niektorých
apartmánoch je možná na vyžiadanie klimatizácia (za poplatok 50 €/týždeň). Rezidencia má výťah
a bezbariérový prístup. 150 m od rezidencie je k dispozícii privátne uzatvorené parkovisko. Wi-Fi za
príplatok 10 €/týždeň
UBYTOVANIE: Všetky apartmány sú na 2. poschodí
bilo2-4 - spálňa s manželským lôžkom, obývačka
s rozkladacím 2-lôžkovým gaučom, kuchynský kút,
kúpeľňa, terasa.

11.5.-1.6.
7.9.-28.9.
258,0
284,0

El Chico

Trilo4-6 - spálňa s manželským lôžkom, spálňa s 2
lôžkami, obývačka s rozkladacím 2-lôžkovým gaučom, kuchynský kút, kúpeľňa, terasa
STRAVOVANIE: individuálne

1.6.-8.6.

8.6.-15.6.
31.8.-7.9.
309,6
374,1

15.6.-22.6.

22.6.-29.6.

29.6.-6.7.

6.7.-13.7.
27.7.-3.8.
593,4
683,7

13.7.-27.7.

3.8.-10.8.

10.8.-17.8.

17.8.-24.8.

24.8.-31.8.

Apt bilo 2-4 osoby
284,0
387,0
477,3
567,6
619,2
761,1
1225,5
877,2
541,8
Apt trilo 4-6 osôb
310,0
464,4
554,7
657,9
709,5
877,2
1393,2
1044,9
632,1
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 7 nocí • spotrebu vody a energií • parkovacie miesto
Povinné príplatky na mieste/7 nocí: záverečné upratovanie 40-50 € /apt (neplatí sa • ak klienti odovzdajú apartmán uprataný) • pobytová taxa 9 €/osoba od 12 r.
Fakultatívne príplatky/7 nocí: na mieste prístelka 30 € • detská postieľka 20 € • klimatizácia na vyžiadanie 50 € • dom. zviera 50 € • Kaucia: 100 € • Apartmány nie sú vybavené posteľnou bielizňou a
uterákmi • Ubytovanie je možné od soboty do soboty.

APARTMÁNY LEONCAVALLO
Moderné apartmány sa nachádzajú v rušnejšej časti strediska 200 m od peknej pieskovej pláže a pešej a cyklistickej promenády.
UBYTOVANIE: Apartmány sú veľmi dobre vybavené.
Bilokal pre 2-4 osoby s možnosťou prístelky - spálňa s manželským lôžkom, obývačka s rozkladacím
Leoncavallo

11.5.-1.6.

1.6.-8.6.
7.9.-28.9.
232,2

2-lôžkom a kuchynským kútom, kúpeľňa, TV, práčka, balkón (1. poschodie) alebo záhrada (na prízemí).
STRAVOVANIE: individuálne
8.6.-15.6.
31.8.-7.9.
258,0

15.6.-22.6.

22.6.-29.6.

29.6.-6.7.

6.7.-13.7.
27.7.-3.8.
516,0

13.7.-27.7.

3.8.-10.8.

10.8.-17.8.

17.8.-24.8.

24.8.-31.8.

Apt bilo 2-4 osoby
206,4
322,5
412,8
490,2
541,8
657,9
1044,9
761,1
438,6
Zľava za skorý nákup: na strane 2
Základná cena obsahuje: prenájom apartmánu na 7 nocí • spotrebu vody a energií
Povinné príplatky na mieste/7 nocí: záverečné upratovanie 40 € /apt (neplatí sa • ak klienti odovzdajú apartmán uprataný) • pobytová taxa 9 €/osoba od 12 r.
Fakultatívne príplatky/7 nocí: na mieste prístelka 30 € • detská postieľka 20 € • garáž 30 € • domáce zviera 50 € • Kaucia: 100 € • Apartmány nie sú vybavené posteľnou bielizeňou a uterákmi
• Ubytovanie je možné od soboty do soboty.

San Benedetto del Tronto
San Benedetto del Tronto sa nachádza medzi mestami Ancona a Pescara, na hranici krajov Marche a Abruzzo. Stredomorské klimatické podmienky sú vhodné pre strávenie príjemnej dovolenky
od mája do konca septembra. Mesto má bohatú exotickú vegetáciu, najmä ohromné množstvo paliem a rôznofarebných oleandrov. Z tohto dôvodu sa táto časť nazýva “Palmová riviéra”. Nachádza
sa tu viac ako 7000 paliem rastúcich aj na piesočných plážach. Štyri kilometre pešej promenády a cyklistické chodníky (vhodné pre bicykle aj pre kolieskové korčule), ktoré lemujú krásnu pláž
s čistým jemným bielym pieskom s azúrovo modrou morskou hladinou, ponúka ideálne podmienky pre oddych.
San Benedetto del Tronto návštevníkom ponúka aj športové vyžitie. K dispozícii sú tenisové kurty, dráha na kolieskové korčule, športová hala, plavecký areál s krytým aj vonkajším bazénom,
yacht club umožňujúci kotvenie všetkých typov plavidiel a veľa ďalšieho. Navštíviť možno aj miestne námorné múzeum. Pre milovníkov nočného života je v centre mesta i pozdĺž pešej promenády
otvorené veľké množstvo piano barov, zmrzlinární, reštaurácií, barov s tanečnými programami a butiky. Ak sa vydáte pár kilometrov do vnútrozemia, budete uchvátení stredovekými mestami
zasadenými vysoko na vrcholkoch hôr s jedinečnými výhľadmi na pobrežie San Benedetta a Jadranského mora.

Rozloha 13 812 km2 » Počet obyvateľov 620 000 » Hlavné mesto Podgorica » Mena EURO
» Cestovné doklady občiansky preukaz alebo cestovný pas na pobyt do 90 dní. štátne sviatky 21.máj a 13.júl
» Vznik štátu: 3.júna 2006
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Dĺžka pobrežia Ulcinjskej riviéry je viac ako 32 km, z toho 18 km tvoria nádherné
pláže s jemným pieskom s prevahou šedých odtieňov. Sú tu dve piesočnaté a
viacero skalnatých pláží. Pláž s najjemnejším pieskom Veľká pláž je s dĺžkou
12,5 km najväčšou plážou na Jadrane a jednou z najväčších pláží v stredomorí.
Vďaka svojej rozlohe ani v najvyššej sezóne nie je Veľká pláž preplnená. Vysoký
obsah minerálov pôsobí liečivo na reumatické, kĺbové aj kožné ochorenia.
Zdravý vzduch, slaná voda a jód pomáhajú pri liečení dýchacích chorôb.
Samostatná pláž pri Malej pláži, kde sa morská voda mieša s neďaleko
vyvierajúcim síričitým prameňom, priaznivo pôsobí na ženské choroby. Staré
mesto s exotickou atmosférou Orientu bolo založené pred 2 500 rokmi Ilýrmi,
neskôr sa tu vystriedali Gréci a Rimania. Srbi, Benátčania aj Turci. V centre
na skale nad morom pri mestskej pláži sa týči dobre zachovaná stredoveká
pevnosť. Korzo s kaviarňami, barmi a obchodmi je centrom rušného nočného
života.
Tip
py na výlety
Skadarské jazero - krasové jazero s hĺbkou 44 m. Ne jeho dne jazera vyviera
50 prameňov. Od roku 1983 je národným parkom a jednou z najväčších
vtáčích rezervácií v Európe s viac než 270 druhmi, medzi inými aj poslednými
európskymi pelikánmi. V jazere žije až 40 druhov rýb.
Shkodër / Shkodra – albánske mesto s niekoľko tisícročnou históriou na

brehu Skadarského jazera s kozmopolitnou atmosférou. Katolícka katedrála
sv. Stefana z 19. storočia je jednou z najkrajších na Balkáne. Nad mestom sa
týči pevnosť Rosafa so zvyškami starých kostolov a mešít.
Budva - najstaršie mesto na jadranskom pobreží s 3500-ročnou históriou.
Okrem bohatej histórie priťahuje turistov širokými a dlhými piesčitými plážami
a rušným nočným životom.
Sveti Stefan – bývalá pirátska pevnosť na ostrovčeku juhovýchodne od
Budvy s najkrajšími pieskovými plážami – Miločer a Kráľovská pláž, s hotelom,
ktorého exteriér je v štýle stredovekých hradov.
Rafting na divokej rieke Morača jedným z najkrajších kaňonov Čiernej hory
medzi dvomi horskými masívmi s vysokými skalnými stenami.
Kotorská boka - je najväčší prírodný záliv na juhu Jadranu s fascinujúcou
scenériou strmých skalných útesov, Záliv je pomenovaný podľa mesta Kotor,
jedného z najlepšie zachovaných stredovekých miest v juhovýchodnej Európe s
bohatstvom historických budov. Ako uznanie jeho výnimočnej historickej hodnoty
bolo v roku 1979 zapísané do zoznamu UNESCO. Staré mesto s charakteristickou
stredovekou urbanistickou sieťou úzkych uličiek a nepravidelných námestí
s nádhernými kostolmi a palácmi v románskom, gotickom, renesančnom aj
barokovom slohu je obklopené stredovekými mestskými hradbami.
Národný park Durmitor na ploche takmer 40.000 ha a vrcholmi až
2200 m n.m. s kaňonmi riek Tara a Piva. Vyvrcholením výletu je atrakcia
Zipline, prelet zavesním na lane cez najväčší kaňon v Európe – kaňom
rieky Tara. Zaujímavosťou je tiež Ľadová jaskyňa (Ledena pečina) vo výške
2100 m n.m.
Inforrmácie o doprave
e
Doprava individuálna
➔ cez Rakúsko a Chorvátsko ➔ Bratislava – Graz
– Maribor – Zahreb – Split – Dubrovnik – Budva –
Ulcinj – 1.200 km
➔ cez Maďarsko a Chorvátsko➔ Bratislava –
Csorna – Szombathely – Goričan – Zahreb – Split
– Dubrovnik – Budva – Ulcinj – 1.130 km
Doprava letecká – z Viedne a z Brna

ČIERNA HORA / Ulcinj
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NATURISTICKÉ STREDISKO
ADA BOJ
JANA
A
Dovolenka pre naturistov  Najväčšia piesková pláž  Pre romantickú dovolenku

Jeddno z najznáámejších centier pre natturistov v Eurrópe a jedinné v Čiernej hore. Samottný ostrov
sa rozkladá naa ploche 600 hektárov, jehho rozlohu ovvplyvňuje sttav rieky Bojaany, ktorá saa tu vlieva
z oboch strán ostrova do mora. Pozdĺž rieky Bojany stoja rybárrske domy a atraktívne reeštaurácie
s ponukou jedáál z čerstvýcch rýb. 50 m od ubytovaceej časti je hootelová 2,8 km dlhá pieskková pláž,
ktoorá sa tiahnee až k albánsskej hranici. Od centra Ulccinja je vzdiialené 15 km..
VYBAVENIE: reštaurácia Maestral pre milovníkov stredomorskej kuchyne, reštaurácia Barban
pri ústí rieky do mora v objatí tŕstia, bambusu a paliem, v noci osvetlený stovkami sviečok, aperitív bar,
kaviareň a galérie, zmenáreň, trezor, obchod, WiFi
v areáli za poplatok.
UBYTOVANIE: BOJANA L: priestranné bungalovy
v tvare šesťuholníka – dvojlôžko, prístelka, klimatizácia, TV-SAT, chladnička, kúpeľňa so sprchou, terasa so sedením.

BOJANA typ A: 2- a 3-lôžkové izby v dvojpodlažných
radových vilkách sú vybavené klimatizáciou, TVSAT, chladničkou, balkónom, kúpeľňa je so sprchou.
STRAVOVANIE: polpenzia alebo plná penzia
v reštaurácii s terasou, formou bufetu. V komplexe
je tiež reštaurácia na pláži.
ŠPORT A ZÁBAVA: tenis, malé futbalové ihrisko,
stolný tenis, volejbal na pláži, jazda na koni, surfovanie, plachtenie, windsurﬁng, kitesurﬁng, škola
extrémnych športov, masáže, večerná zábava.

Ulcinjska rivijera
do 11.6.
11.6.-6.7.
6.7.-21.8.
naturistické stredisko
od 16.9.
21.8.-16.9.
kód 309 Ada Bojana
dosp.osoba v izbe L (LUX)
28,80
37,20
43,20
dosp.osoba v izbe typ A a B
26,40
32,40
38,40
Základná cena obsahuje: ubytovanie dosp.osoby na 1 noc s polpenziou (šv.stoly) • parkovanie
Povinné príplatky/noc: taxa a servisné poplatky 2,50 €/noc (osoba od 18r.) • 1,25 €/noc (12-18r.)
Príplatky/osoba: príplatok za pobyt na menej ako 3 noci +20% • pohľad more +10 • príplatok na 1/1 30% (pri
type L 60%) • obedy +20 • Zľavy: dieťa do 2r. bez nároku na služby zadarmo • dieťa 2-10r. na 3.lôžku -30% • na
lôžku s rodičmi -50% • dve deti 2-10 r. s 1 dospelým na izbe - každé -50% • osoba nad 10r. na 3.lôžku -20%

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CK INTERMEDIAL® s.r.o.
I. Zmluva o obstaraní zájazdu k zákazke:
Zmluva o obstaraní zájazdu (zmluva) medzi objednávateľom a CK INTERMEDIAL® s.r.o. (obstarávateľ) obsahuje objednávateľom objednané služby pre
seba a spolucestujúce osoby, v zmluve tiež uvedené. Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v zmluve dohodnuté služby v plnom rozsahu a objednávateľ sa
zaväzuje za tieto služby v určenom termíne zaplatiť. Zájazdu sa môžu zúčastniť
iba osoby uvedené v zmluve. Obstarávateľa môže zastúpiť pri uzatvorení zmluvy obchodný zástupca – iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra,
ktorá má oprávnenie na túto činnosť a uzatvorenú zmluvu o obch. zastúpení
s obstarávateľom. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zle vypočítanej
ceny v zmluve alebo nesprávne vyplnenej zmluvy túto vrátiť na opravu alebo ju
v lehote do 3 dní od prijatia zamietnuť.
II. Doklady:
Objednávateľ zodpovedá za správne, úplné a pravdivé uvedenie svojich osobných údajov, ako aj spolucestujúcich osôb uvedených v zmluve. Pri nárokovaní
zliav je objednávateľ povinný predložiť pri objednávaní príslušné doklady (napr.
cestovný pas s uvedením dátumu
narodenia detí). V prípade uvedenia
neúplných alebo nepravdivých údajov,
ktoré by viedli k nesprávne vypočítanej
cene, zodpovedá obstarávateľovi za
škody, ktoré jej týmto spôsobil. V prípade uvedenia nepravdivých údajov
má obstarávateľ právo aj odstúpiť od
zmluvy a vyúčtovať vzniknuté náklady.
Objednávateľ zodpovedá za platnosť
cestovných dokladov svojich a spolucestujúcich osôb na dobu požadovanú
pre pobyt alebo tranzit v danej krajine.
Účastníci zájazdu sa preukazujú pri príchode na miesto pobytu poukazom na
pobyt a osobnými dokladmi všetkých
účastníkov zájazdu. Po splnení všetkých podmienok obstarávateľa vydá
obstarávateľ poukaz na pobyt a pokyny
na cestu.
III. Podmienky účasti na zájazde:
a) Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zúčastniť zájazdu iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov,
b) osoby vo veku 15-18 rokov sa môžu samostatne zúčastniť zájazdu iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu,
c) osoba odkázaná na starostlivosť inej osoby sa zájazdu môže zúčastniť iba
s osobou schopnou zabezpečiť starostlivosť o jej zdravotný stav počas zájazdu.
Účastník zájazdu je povinný riadiť sa pokynmi pre účastníkov zájazdu a pokynmi delegáta alebo sprievodcu. Pri závažnom porušení právnych predpisov SR
alebo navštívenej krajiny, alebo ubytovacieho poriadku v príslušnom ubytovacom zariadení, je obstarávateľ oprávnený účastníka zo zájazdu vykázať bez
nároku na náhradu.
IV. Platobné podmienky:
Objednávateľ je povinný zaplatiť zálohu vo výške min. 30 % z ceny zájazdu
a poistné v plnej výške najneskôr pri uzatvorení zmluvy, a zvyšnú časť platby
najneskôr 90 dní pred nástupným termínom zájazdu, alebo 50% z ceny zájazdu a poistné v plnej výške najneskôr pri uzatvorení zmluvy, a zvyšnú časť
platby najneskôr 30 dní pred nástupným termínom zájazdu . Ak je uzatvorenie
zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pre termínom zájazdu, je úhrada
splatná ihneď pri uzatvorení zmluvy. Platba sa uskutočňuje bankovým prevodom, vkladom na účet alebo hotovostnou formou. Pri úhradách je nutné uviesť
variabilný symbol – číslo zákazky pridelenej obstarávateľom. Pri nedodržaní
platobných podmienok je obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
V. Zmeny v dohodnutých službách a reklamačné podmienky:
V prípade, ak sú údaje v katalógu alebo na internetovej prezentácii obstarávateľa odlišné ako údaje v zmluve, platia údaje uvedené a potvrdené v zmluve.
Obstarávateľ má právo na zmeny v dohodnutých službách, najneskôr však
14 dní pred dohodnutým termínom začiatku čerpania služieb. Obstarávateľ

je v tomto prípade povinný bez odkladu oznámiť tieto zmeny objednávateľovi.
Obstarávateľ je oprávnený primerane zvýšiť dohodnutú cenu najneskôr 21 dní
pred termínom čerpania služieb v prípade, že nastane
- zvýšenie kurzu domácej meny voči EURO o viac ako 5%
- zvýšenie nákladov spojených s dopravou (napr. letiskové a prístavné poplatky, ceny pohonných hmôt)
- zmena v legislatíve Slovenskej republiky, tranzitných krajín a cieľovej krajiny,
súvisiace s cenou zájazdu.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v dohodnutých službách v prípade vyššej moci alebo iných okolností, ktoré nemohol predvídať (napr. zmena
letových časov, dodávateľa služieb, poveternostné podmienky, technické poruchy a pod.). Objednávateľ uplatňuje právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to na recepcii ubytovacieho zariadenia, alebo
u delegáta obstarávateľa. Ak nie je možné odstrániť vadu na mieste, je nutné
urobiť o tomto písomný záznam a overiť podpisom delegáta alebo zástupcu
hotela. K uznaniu reklamácie je nutné obstarávateľovi predložiť tento záznam
so žiadosťou v zákonom stanovenej lehote. Bez písomného potvrdenia o závade spísanej na recepcii príslušného
ubytovacieho zariadenia nie je možné
reklamáciu uznať. Obstarávateľ je povinný v lehote do 1 mesiaca od prevzatia reklamáciu vybaviť.
Ak spotrebiteľ nebude spokojný so
spôsobom, ako predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo inak porušil
jeho práva, má možnosť podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.
z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Zoznam subjektov
alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.
Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.. Formou ARS môžu byť riešené
iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory
s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č.
391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Okrem ARS
má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.
VI. Zrušenie zmluvy a zmeny:
Obstarávateľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi náhradu ani zľavu v prípade, ak objednávateľ nevyužije objednané služby alebo ich časť. Objednávateľ môže svoju zmluvu kedykoľvek zrušiť. Obstarávateľ je v tomto prípade
oprávnený účtovať stornopoplatok. Zrušenie zmluvy musí klient urobiť písomne. Rozhodujúcim pre posúdenie výšky stornopoplatku je dátum prijatia dokladu o zrušení zmluvy. Stornopoplatok je v prípade odstúpenia od zmluvy:
- 61 a viac dní pred nástupom na zájazd: 10 % z celkovej ceny
- 60 až 31 dní pred nástupom na zájazd: 25 % z celkovej ceny
- 30 až 22 dní pred nástupom na zájazd: 50 % z celkovej ceny
- 21 až 15 dní pred nástupom na zájazd: 70 % z celkovej ceny
- 14 až 3 dni pred nástupom na zájazd: 90 % z celkovej ceny
- 3 dni a menej ako 3 dni pred nástupom na zájazd: 100 % z celkovej ceny.
Zmena spolucestujúcej osoby (spolucestujúcich osôb), prípadne zmena termínu (ak je to možné a dostupné) objednávateľom v lehote najneskôr 14 dní
pred termínom zájazdu, ktorý bude čerpať služby v rovnakom rozsahu a termíne, ako bolo v zmluve uvedené, obstarávateľ stornopoplatky účtovať nebude.
Za každú jednu zmenu v zmluve je obstarávateľ oprávnený účtovať manipulačný poplatok 20 € za osobu. Zmena mena objednávateľa je možná iba vo
výnimočných prípadoch po dohode s obstarávateľom.
VII. Poistenie:
Obstarávateľ je poistený pre prípad úpadku a poistenie je v cene zájazdu
v zmysle zákona 281/2001 Z.z. a jeho doplnkov v zákone 186/2006 Z.z. Obstarávateľ je poistený pre prípad úpadku nad rámec zákona aj na ubytovanie

v apartmánoch. Cestovné poistenie sa riadi poistnými podmienkami pre tento druh poistenia a mandátnou zmluvou
medzi CK INTERMEDIAL®
s.r.o. a poisťovňou. Cestovné
poistenie nie je povinné, ale
dobrovoľné a odporúčané.
VIII. Záverečné
ustanovenia:
Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na zájazdy
a služby poskytované obstarávateľom, zverejnené v katalógu
alebo na internetovej stránke obstarávateľa. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách
a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym ku dňu
11.11.2018. Obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu s objednávateľom. Obstarávateľ spracú-

va osobné údaje objednávateľa podľa nariadenia o ochrane osobných údajov
v platnom znení v rozsahu uvedenom v zmluve, t.j. meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mailová adresa. Objednávateľ svojím
podpisom dáva súhlas so spracovaním
osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých
služieb. Poskytnuté osobné údaje môžu
byť sprístupnené len zamestnancom
obstarávateľa a obchodným partnerom
obstarávateľa vrátane cezhraničného
prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu pri dopravných službách, ak je poskytnutie týchto údajov
nevyhnutné pre zabezpečenie zmluvne
dohodnutých služieb pre objednávateľa.
Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je
splnomocnený svojím podpisom udeliť
súhlas aj na spracúvanie osobných údajov všetkých spolucestujúcich, účastníkov zájazdu uvedených v zmluve.

Navštívte galériu AXA a vychutnajte si úžasnú atmosféru s vystavenými dielami výraznej predstaviteľky keramickej tvorby
Ivett Axamitovej. S jej dielami sa mohli milovníci výtvarného umenia stretnúť na vyše
50 samostatných výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Monumentálne aj komorné diela
umelkyne zdobia zbierky a interiéry budov aj chrámov po celom svete, aj vo Vatikáne.

Stretnutia v GALÉRII AXA sú vždy príjemné. Príďte sa presvedčiť !
Adresa: Moyzesova 10, 90028 Ivanka pri Dunaji,
Iba 3 km od Bratislavy, 7 km od bratislavského letiska.
http://www.axamitova.sk

OBRÁŤTE SA NA EXPERTA
NA CESTOVNÉ POISTENIE
Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v cestovnej kancelárii
a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne:
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí
• poistenie batožiny
• úrazové poistenie
• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
• poistenie storna zájazdu
• poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
• nonstop telefonické asistenčné služby spoločnosti Eurocross
Assistance Czech Republic na čísle +420 2 9633 9644
Union, váš anjel strážny

Cestujete
s nami
už 25 rokov
• 0850 111 211 • www.union.sk

INFORMÁ
ÁCIE O CES
STOVNOM
M POISTEN
NÍ
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Objednávateľ zájazdu má možnosť vybrať si poistenie, ktoré naša CK sprostredkováva pre Union poisťovňu, a.s. a ktoré zahŕňa:
Typ A/ sadzba Európa a vybrané mimoeurópske destinácie: typ A 1: 2,00 € a typ A 3: 2,80 € na
osobu a deň
– poistenie liečebných nákladov v zahraničí (ošetrenie, hospitalizácia, prevoz) až do výšky 250.000€
– asistenčné služby v zahraničí 24 hodín denne
– poistenie batožiny až do výšky 1000 €, max. 350 € /1 vec (spoluúčasť 15 €)
– poistenie oneskoreného dodania batožiny let. spol. min. 24 a max. 48 hodín (nákup náhradných
odevov a toaletných potrieb v zahraničí): max.100 €, nad 48 hod. a viac ako 48 hod. max. 300 €
– strata cestovných dokladov (náklady na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov v zahraničí): 350 €
– poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody až do výšky 35.000 € na majetku a 100.000 € na
zdraví
– náklady na advokáta 2.000€/náklady kaucie 3.000€, spolu max. 5.000€
– poistenie úrazu pri úmrtí 7.000 €, pri trvalých následkoch na zdraví do 14.000 €
– poistenie storna zájazdu vo výške 80% (choroba, úraz, živelná pohroma, trestný čin, strata zamestnania), 90% (pri hospitalizácii na min.3 dni) pri úmrtí poisteného alebo blízkej osoby 100%
stornopoplatku na všetky zúčastnené osoby: typ A1: max. 1.000 € na osobu, spolu 3.000 € na
poistnú udalosť typ A3: max. 3.000 € na osobu, spolu 9.000 € na poistnú udalosť
– poistenie nevydarenej dovolenky pri hospitalizácii dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu 20 €/deň,
resp. 10 €/deň spoluprihlásenej osobe
– poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu na Slovensko do 450 €/os., spolu max. 2.000 €/
poistnú udalosť
– poistenie doprovodu dieťaťa do 15 r. max. 1500 € na poistnú udalosť
– poistenie predčasného návratu : max. 350 €/os., a spolu max. 1.400 €
– poistenie nečerpaných služieb: max. 700 €/os., a spolu max. 2.800 €
– poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného: náklady na cestu blízkej osoby 500 €, náklady na ubytovanie 350 €
– poistenie nákladov v prípade ochorenia dieťaťa: náklady na cestu blízkej osoby 250 €, náklady na
cestu zo zahraničia (spolu 2 osoby): 500€, náklady na ubytovanie 350 €
– poistenie nepojazdného vozidla, cestovné náklady a náklady na ubytovanie: max. 250 €
– poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku : 5 €/hod., max. 50 €/os.
– poistenie oneskoreného nástupu na zájazd: odškodné za nečerpané služby: 100 €/ os., spolu max.
350 €)
– poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii do 20.000 €
Typ B/ V prípade, ak klient preukáže, že má v Union poisťovni, a.s. uzatvorené poistenie lieč. nákladov
v zahraničí na dobu trvania pobytu (zájazdu) je možné uzatvoriť tento typ poistenia, ktorý zahŕňa (á
0,5 €/osoba, deň pre Európu a vybrané mimoeurópske destinácie):
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– poistenie storna zájazdu vo výške 80%-100% na všetky zúčastnené osoby, max. 1.000 €/osobu,
spolu max. 3.000 € /poistnú udalosť
– poistenie nevydarenej dovolenky: hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu:
20 €/deň hospitalizácie poisteného, resp. 10 €/deň, spoluprihlásená osoba
– poistenie doprovodu (cestovné náklady osobe sprevádzajúcej dieťa do 15 r.): max. 1.500 € na
poistnú udalosť
– poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb (max. 350 €/os., spolu max. 1.400 €),
(700 €/os., spolu max.2.800 €)
Typ C/ Poistenie á 0,70 €/osoba, deň v Európe a vybraných krajín mimo Európy, zahŕňa iba:
– poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 250.000 €
– poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, až do výšky 35.000 € na majetku, 100.000 € na zdraví
a náklady na advokáta 2.000 €, a náklady kaucie 3.000 €, spolu za advokáta a kauciu max.5.000 €.
Účastníci zájazdov, počas ktorých sa vykonávajú športové kurzy a počas ktorých sa vykonáva rekreačné lyžovanie vrátane snowboardingu, horolezecké, potápačské, speleologické kurzy alebo kurzy
lietania sa poisťujú s prirážkou 100% (okrem typu B)
Typ D/ poistenie pre skupiny seniorov z katalógovej ponuky á 1,30 €/osoba, deň v Európe
a vybraných krajín mimo Európy, zahŕňa:
– poistenie liečebných nákladov v zahraničí (ošetrenie, hospitalizácia, prevoz) až do výšky
100.000€ ,
– prevoz telesných pozostatkov (do 7.000 €),
– kúpa alebo oprava dioptrických al. protetických pomôcok (do 100 €),
– ošetrenie zubov (100 €/1 zub, max. 300 €),
– asistenčné služby v zahraničí 24 hodín denne
– poistenie batožiny až do výšky 700 €, max. 350 € /1 vec (spoluúčasť 15€)
– strata cestovných dokladov (náklady na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov
v zahraničí): 350 €
– poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody,
– poistenie úrazu pri úmrtí 3.500 €, pri trvalých následkoch na zdraví do 7.000 €
– poistenie storna zájazdu vo výške 80%, pri úmrtí poisteného alebo blízkej osoby 100%
stornopoplatku na všetky zúčastnené osoby: max. 500 € na osobu, spolu 1,500 € na poistnú
udalosť
– poistenie predčasného návratu : max. 350 €/os., a spolu max. 1.400 €
Podrobné podmienky sú uvedené v Pokynoch pre poisteného, ktoré poistenec dostane spolu
s poistnou zmluvou (súčasť zmluvy o zájazde). Poistná zmluva sa uzatvára súčasne so zmluvou
o zájazde. Dodatočne nie je možné typ poistenia meniť. Informácie o poistení na informačnej
tel. linke UNION 0850 111 211, zo zahraničia na tel. linke uvedenej v poistnej zmluve.

