CHORVATSKO
Slovinsko • BiH • Černá Hora

2019

Již

26 let

zajišťujeme pobyty
v Chorvatsku

Vážení zákazníci, milí přátelé,
chceme Vás pozvat k výběru dovolené v Chorvatsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině i v Černé Hoře pro rok 2019.
Připravili jsme pro Vás opět pestrou nabídku pobytů u Jadranu od Slovinska až po Ulcinj v Černé Hoře. Oblíbené Slovinsko s pobyty
u moře, ale i ve vnitrozemí, s možností turistiky nebo velmi populární pobyty v termálech najdete na stranách 95-103.
Pro rok 2019 jsme rozšířili nabídku ubytování o kempy na ostrově Lošinj nebo Aminess hotel Laguna a moderní mobilní domky
v Novigradu. V Černé Hoře na straně 94 vám nabízíme hotely se službou All inclusive.
Věříme, že Vás opět zaujme zájezd na adventní trhy do Záhřebu v prosinci 2019. Podle hodnocení European Best Destinations je Záhřeb
jedno z nejkrásnějších vánočních měst v Evropě. Zájezd bude spojen s koupáním v termálních lázních, kde bude zajištěné i ubytování více na straně 4. Doporučujeme i tranzitní nocleh při cestě k moři nebo zpět do ČR - nabídku najdete na straně 4.
Pokud cestujete autem do Chorvatska nebo Slovinska, rádi Vám zajistíme pobyt na libovolný počet dní s příjezdem každý den,
pobyty jsou možné již od 3 nocí - máte možnost se tak vyhnout silnému provozu na silnicích.
Víme, že mnoho zákazníků hledá po internetu tu nejlevnější nabídku dovolené u Jadranu. Věřte ale, že nejlepší dovolená je, když předem
znáte místo svého pobytu a víte, že v případě nehody nebo nějaké další nepříjemnosti je někdo připraven pomoci. A to vše jsou věci,
které umíme zajistit a již mnoho zákazníků naši pomoc v nenadálé situaci ocenilo.
Pokud máte pocit, že jste nenašli v katalogu to, co hledáte, podívejte se prosím na www.mediteran.cz, kam neustále přidáváme nová
pobytová místa, ubytovací kapacity a najdete zde i oblíbené zkrácené pobyty s příjezdy autem každý den. Na našem webu si můžete
nezávazně rezervovat pobyt 24 hodin denně. Neodkládejte nákup dovolené na poslední chvíli, většinou jsou nejlepší pobytová místa
již velmi brzy prodaná i díky výrazným slevám First minute. Máte-li dotaz k ubytování, rádi Vám poradíme telefonicky nebo e-mailem.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám šťastný výběr dovolené a mnoho nových zážitků v roce 2019.
Kolektiv CK MEDITERAN travel

Dolenjske
Toplice

Léto 2019 • Léto 2019
Využijte příjezdu na dovolenou kterýkoliv den
v týdnu s možností individuální délky pobytu.

Orientační mapa Slovinska a Chorvatska

U takto označených hotelů,
apartmánů, mobilních domků
máte možnost zvolit datum
příjezdu podle vašeho přání a vyhnout se tak silnému provozu, především o víkendech. Také si můžete zvolit délku pobytu podle vašeho
přání. Bližší informace k příjezdům každý den jsou uvedeny pod
cenovými tabulkami nebo vám je rádi sdělíme v CK.

Příjezd na ubytování, odjezd z ubytování
(Check in - check out)
Dodržujte prosím časové rozmezí pro příjezd
(od 14.00 do 21.00 hod.) na ubytování a taktéž dobu
pro opuštění ubytování (do 9.00 hod.).
Za pozdní opuštění pokoje (apartmánu, MBH)
v den odjezdu vám může recepce naúčtovat
poplatek až ve výši 1 dne pobytu navíc!!
Informaci k příjezdu máte vždy
uvedenou v pokynech na cestu.

Prodej zájezdů z tohoto katalogu se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře
MEDITERAN travel s.r.o. Zájezdy jsou řádně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
Ceny z tohoto katalogu obsahují DPH. Katalog CHORVATSKO 2019, 1. vydání
Provozovna společnosti: MEDITERAN travel s.r.o., Riegrovo nám. 55, 513 01, Semily, IČ 27489442, DIČ: CZ27489442.
Foto titulní strana: Rabac, Valamar Collection Girandella Resort, zdroj Valamar Riviera d.d.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz
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Nepodceňujte připojištění léčebných výloh
a využijte pojištění od Allianz.
děti do 14,99 let pojistíme
za

18 Kč/den

KALENDÁŘ 2019

osoby od 15 do 70 let pojistíme
za

36 Kč/den

Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Limity pojistného plnění
ambulantní lékařské ošetření (výluky spjaté s chronickým onemocněním)
bez limitu
Léky a další zdravotnický materiál
bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice
bez limitu
léčba, diagnostika a operace
bez limitu
činnost záchranných sborů a horské služby
bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR
bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného
bez limitu
akutní zubní ošetření
10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
Úrazové pojištění
denní odškodné za dobu nezbytného léčení (od 8. dne)
100 Kč/den
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky
400 000 Kč
smrt následkem úrazu
200 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
za škody na zdraví nebo usmrcením
2 000 000 Kč
za škodu na jedné věci
1 000 000 Kč
spoluúčast
5 000 Kč/PU
Pojištění zavazadel
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného
20 000 Kč
na škodu na jedné věci
10 000 Kč
na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla
10 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků
Pojištění stornovacích poplatků - spoluúčast 20 %
20 000 Kč
Osoby starší 70 let se mohou pojistit za 108 Kč/den včetně pojištění storna. Více info v CK.

Kompletní tabulku s přehledem limitů a pojistných částek najdete na:
www.mediteran.cz/Cestovni-pojisteni.aspx

POZNEJ

CELÝ SVĚT
Po Čechách nebo do zahraničí cestujte
s pojištěním bez limitu. A s naší mobilní aplikací,
budete mít navíc pomoc vždy po ruce.
S mobilní aplikací

bez starostí

Cestovní pojištění
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Vysvětlivky zkratek: 1/1 - jednolůžkový pokoj (cena za osobu) • 1/2 - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu) • 1/2+1, 1/2(+1) - dvoulůžkový pokoj + třetí
lůžko (přistýlka) • 1/3 - třílůžkový pokoj (cena za osobu) • APT 2 (3) - apartmán
pro 2 (tři) osoby • APT 2+2 - apartmán pro 4 osoby (1 ložnice + rozkládácí lůžko
pro 2 osoby v obývacím pokoji) • Bgw 2 - bungalov pro 2 osoby • DO; D 12+ dospělá osoba, dítě (osoba) starší 12 let • S - koupelna (sprchový kout nebo
vana) • WC - toaleta • B - balkon • M - pokoj směr moře • MS - pokoj směr
mořská strana (nezaručuje přímý směr na moře) • P - pokoj směr park • HB polopenze BB - snídaně • PR, př. - přistýlka • KLIMA (KL) - klimatizace • SAT
TV (SATV) - televize s rozšířenou nabídkou programů • F - fén • INTERNET v daném ubytovacím zařízení je možný přístup na internet (více informací vám
sdělí na recepci daného hotelu případně majitel vily). • Tyto a další zkratky
zkratky můžete nalézt v textu tohoto katalogu.
HOTEL: Cena zahrnuje ubytování a stravování pro jednu osobu, pobytovou
taxu (může být ale i splatná na místě, též i přihlašovací poplatek).
APARTMÁN, MOBILNÍ DOMEK: Cena zahrnuje nájem apartmánu (MBH) pro
příslušný počet osob, pobytovou taxu (může být ale i splatná na místě, též
i přihlašovací poplatek), lůžkoviny, ručníky, kuchyňské vybavení, úklid, spotřebu
elektřiny, vody a plynu (pokud není uvedno jinak). Toaletní papír není doplňován. Apartmány na jméno jsou na zpětné potvrzení.
SOUKROMÝ POKOJ: Cena zahrnuje pobyt za osobu (není-li uvedeno jinak),
pobytovou taxu. Pokud je ubytování se stravou, je v ceně také stravování po
dobu pobytu.
POBYTOVÁ TAXA, PŘIHLAŠOVACÍ POPLATEK, EKO TAXA: pobytová taxa je
ve většině kapacit v ceně. Není-li v ceně, je splatná na místě při přihlášení a informace je uvedena v popisu. Platí i pro přihlašovací poplatek a eko taxu. Výše
tax se může během roku změnit a CK nemůže toto ovlivnit.
DOPRAVA: ceny v katalogu jsou bez dopravy. Fakultativně (za příplatek) Vám
můžeme nabídnout autobusovou dopravu do Chorvatska (viz strana 6, nebo
si vyžádejte informace u Vašich prodejců či přímo v CK MEDITERAN travel).
Ubytování v soukromí - typ No name: cenově zvýhodněné ubytování. Jsou to
standardně vybavené apartmány v soukromých domech. Každý apartmán je
zařízený podle vkusu majitele, kvalita těchto apartmánů je na stejné úrovni,
jako jsou konkrétní apartmány se jménem prodávané ale za vyšší cenu. Apartmán má vždy kompletně vybavenou kuchyň, příslušný počet lůžek, koupelnu,
WC, obývací pokoj, balkon nebo terasu.
U apartmánů typu No name vám cestovní kancelář není schopna dodat fotografii domu ani přesnou polohu, ubytování rozděluje partnerská agentura až
v den příjezdu.
Symboly označují, možný způsob dopravy do daného letoviska
(modře vlastní doprava, červeně autobusová doprava)

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

NAŠE TIPY 2019 • NAŠE TIPY 2019
UMAG, APARTMÁNY POLYNESIA

UMAG, POKOJE SAVUDRIJA
Á CENA

Á CENA

N
VÝHOD

N
VÝHOD

NÁŠ TIP

UMAG, SOL AURORA (ALL INCLUSIVE)

POREČ, APARTMÁNY LANTERNA
NÁŠ TIP

ET
DO 16 L
2 DĚTI
A
M
ZDAR

MALI LOŠINJ, FAMILY HOTEL VESPERA

PŘÍMO

E

U MOŘ

NÁŠ TIP

RABAC, VALAMAR GIRANDELLA MARO SUITES
OSTROV PAG, KEMP PORAT, MOBILNÍ DOMKY

UMAG, BUNGALOVY SAVUDRIJA (S HB)

PULA, HOTEL BRIONI
SV. FILIP I JAKOV, APT. CROATIA

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP
A
NÁ CEN
VÝHOD

NÁŠ TIP

Á CENA

N
VÝHOD

ZATON, APARTHOTEL ZATON

PIROVAC, HOTEL A APT. MIRAN

PRIMOŠTEN-DOLAC, VILA MARTINA

BAŠKA VODA, POKOJE S POLOPENZÍ
NÁŠ TIP
A
NÁ CEN
VÝHOD
NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

TISNO, HOTEL BOROVNIK

PODGORA, APARTMÁNY DOTA

TUČEPI, VILA MARKO

KLEK, APARTMÁNY BONACA

NÁŠ TIP

A
NÁ CEN
VÝHOD
AZÉN
NOVĚ B

Á CENA

N
VÝHOD

PODGORA, PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
OREBIĆ, PRIVÁTNÍ VILY NA JMÉNO
ENA
DNÁ C

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

STRUNJAN, HOTEL A APT. SALINERA

NEUM, HOTEL STELLA

NÁŠ TIP

VÝHO

OREBIĆ, HOTEL BELLEVUE
www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

NÁŠ TIP

MALA NEDELJA, HOTEL BIOTERME
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Advent
v Záhřebu
s pobytem v termálních lázních

4 999 Kč
9.12. - 11.12. • 11.12. - 13.12. 2019

V předvánočním čase jsme pro Vás opět připravili
adventní zájezd na jedny z nejkrásnějších vánočních trhů
v Evropě* - do Záhřebu, hlavního města Chorvatska. Poznáte
úžasnou vánoční atmosféru, budete moci ochutnat kulinářské
speciality, projdete se vánočně nazdobenými ulicemi i starým
městem a třeba i vyzkoušíte velmi oblíbené ledové kluziště
v centru. Součástí pobytu bude i možnost koupání v termálních lázních Tuhelj, které budou na 2 noci naším domovem.
*podle hodnocení Best Christmas Markets in Europe v letech 2016-2018

Advent v Zagrebu, cena za osobu včetně dopravy
Classic pokoj 1/2 (+1) Premium pokoj 1/2 (+1)
dospělá osoba
4 999
5 999
dítě 5-11,99 let na přist. s 2 DO
3 550
4 100
osoba starší 12 let na přistýlce
4 440
5 400
dítě 5-11,99 let v pokoji s 1 dosp. os.
4 200
4 800

Fotografie: TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR, www.infozagreb.hr (foto: Duval, Akmada, Toni)

Ubytování je zajištěné v hotelu Well*** - Terme Tuhelj, hotel je vzdálen cca
50 km po dálnici od Zagrebu. Nabízí ubytování v pokojích s možností jedné
přistýlky. Ubytování: dvoulůžkové pokoje Classic s oddělenými lůžky (TWIN),
část pokojů s možností přistýlky, koupelna, WC, fén, telefon, SAT TV. Pokoje
Premium**** - nová moderní část hotelu. Strava: polopenze - snídaně a večeře
formou bufetu. Součástí hotelu je restaurace, aperitiv bar, bazény Vodního
světa. Fakultativně: příplatek za pokoj 1/1 Classic - 1000 Kč.

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu s polopenzí za dosp. osobu v pokoji 1/2 Classic, neomezený vstup do bazénů Vodního světa,
župan po dobu pobytu, dopravu autobusem,
1x návštěvu adventních trhů v Záhřebu,
1x český průvodce po Záhřebu, česky mluvící
doprovod po dobu pobytu, pobytovou taxu.
Minimum je 40 osob pro realizaci zájezdu.

Tranzitní ubytování při cestě k Jadranu nebo zpět do ČR
CHORVATSKO - HOTEL WELL

tttt

Nedaleko hraničního přechodu Macelj (Slovinsko/Chorvatsko), mezi termálními prameny v zágorské zeleni, v duchu moderní architektury ale
v souladu s přírodou, stojí moderní hotel Well. Hosté mohou využít mnoha
wellness i spa služeb, animační programy pro děti i dospělé.
Ubytování: hotel má několik částí, ve zcela nové části jsou pokoje Premium****,
v rekonstruované části se nacházejí pokoje Classic***. Všechny pokoje mají klimatizaci, LED TV, minibar, fén, moderní nábytek. Pokoje Premium mají navíc
sejf, balkon. Stravování: snídaně, polopenze nebo all inclusive light (dle typu
zájezdu) all inclusive light zahrnuje snídani, oběd, večeři, včetně nápojů, dále
dopolední svačinka, dezerty, saláty. Všechny hotelové služby (wellness i spa)
jsou propojeny vyhřívanými chodníčky a hosté tudíž nemusí vůbec opustit pohodlí hotelu, vše se odehrává uvnitř tohoto moderního hotelu. K dispozici je
vnitřní a venkovní koupaliště Vodní planeta - ideální místo zábavy a rekreace.
Fitness centrum, sportovní hřiště, přírodní park, adrenalinový park.
Vybavení hotelu: recepce, v přízemí hotelu je hotelová restaurace a bar, Terra
lounge bar s nabídkou koláčů, zmrzliny, nápojů, Infinity bar s atriem a také
wellness bar ve Světu saun. Internet - WiFi - zdarma.
Cena zahrnuje: 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji vybraného typu za
osobu, pobytovou taxu, vybrané stravování - snídaně, polopenze (bohatá
snídaně a večeře), all inclusive light - bohatá snídaně, lehký oběd a večeře
s velkým výběrem místním a národních specialit, kuchařská show; neomezené koupání v bazénech " Vodní planeta", koupání ve welllness centru Termalija v Terme Olimia (v letním období v Termálním parku Aqualuna), volné
používání fitness, animační programy Well, noční koupání - pouze sobotní
večer, wifi zdarma

Terme Tuhelj - hotel Well

pokoj Premium

pokoj Classic

restaurace

hotel Well - tranzitní ubytování od 1 noci, bazény v ceně
Typ ubytování / datum

typ stravování
Classic pokoj 1/2(+1) renovovaný
Premium pokoj 1/2(+1) nová budova
Slevy: dítě 0-4,99 let bez lůžka

05.05. - 30.09.
snídaně
1 040
1 230
zdarma

05.05. - 30.09.
polopenze
1 320
1 520
zdarma

21.06. - 08.09.
all inclusive light
1 630
1 800
zdarma

dítě 5-11,99 let na přist. s 2 dosp. os. - 50 %, osoba 12+ na přistýlce - 15 %.

Celoroční termální pobyty v hotelu Well - ceny na webu.
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Laserová operace do 45 let!
Velmi šetrná
a bezpečná operace
očí. Stabilní výsledek
díky nejmodernější
technologii Relex smile.

Laserová operace
od 7000 Kč/oko

vidění
na blízko

Refrakční operace nad 45 let!
Refrakční operace
se provádí výměnou
lidské čočky za umělou
multifokální čočku.
Je to řešení pro všechny,
kteří
nechtějí nosit brýle.
*

Oční klinika Horní Počernice
www.ocniklinikahp.cz

281 865 664

info@ocniklinikahp.cz

vidění
na dálku

BIFOKÁLNÍ
nitrooční čočky
TRIFOKÁLNÍ
nitrooční čočky

Oční optika Horní Počernice

Obchodní 2694/2 193 00, Praha 9
602 105 355

střední
vzdálenost

Přijďte k nám na operaci
a na dovolenou
jeďte pouze se
slunečními brýlemi!

Lipí 2556/3, 193 00 Praha 9
+420 281 865 665

www.oohp.cz
info@ocnioptikahp.cz

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVATSKA 2019
V oblasti autobusové dopravy spolupracujeme s několika přepravními společnosti. Proto jsme schopni pokrýt mnoho nástupních míst po celé ČR. Zde uvádíme výčet těch nejžádanějších
a nejčastějších. Některá nástupní místa jsou realizována pomocí svozů. V takových případech je nutné počítat se svozovými příplatky, případně s přestupem z jednoho vozu do jiného.
Pokud zde nenajdete „své“ nástupní místo, kontaktujte CK Mediteran travel, kde se dozvíte podrobnější informace k autobusové dopravě včetně orientačních časů odjezdu.

Istrie – 2350 Kč/osoba/obousměrná (jednosměrná 1650 Kč/osoba)
Umag, Lanterna, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Novigrad, Rabac
Kvarner – 2350 Kč/osoba/obousměrná (jednosměrná 1650 Kč/osoba)
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski
ostrov Krk – 2350 Kč/osoba/obousměrná (jednosměrná 1650 Kč/osoba)
Njivice, Malinska, (střediska Šilo a Baška za 2350 Kč/obousměrná)
Severní Dalmácie – 2600 Kč/osoba/obousměrná (jednosměrná 1800 Kč/osoba)
Zaton, Petrčane, Zadar, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Biograd n.M., Pakoštane, Pirovac, Vodice, Šibenik, Primošten, Seget, Trogir
Střední Dalmácie – 2600 Kč/osoba/obousměrná (jednosměrná 1800 Kč/osoba)
Split-přístav, Omiš, Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarská, Tučepi, Podgora
Střední Dalmácie – 2750 Kč/osoba/obousměrná (jednosměrná 1900 Kč/osoba)
Igrane, Živogošće, Drvenik, Podaca, Gradac
Jižní Dalmácie – 2850 Kč/osoba/obousměrná (jednosměrná 1990 Kč/osoba)
Klek, Neum, Orebić, Trpanj
NÁSTUPNÍ MÍSTA BEZ PŘÍPLATKU:

Břeclav • České Budějovice • Dobříš • Mikulov • Písek • Praha • Příbram • Semily
• Strakonice • Beroun • Benešov
Opava • Frýdek Místek • Příbor • Nový Jičín • Hranice • Olomouc
• Prostějov • Vyškov • Brno • Kuřim • Mikulov
NÁSTUPNÍ MÍSTA – ČECHY - svozový příplatek:
Velká Bíteš........................................100 Kč
Blansko .............................................100 Kč
Brandýs nad Labem .......................100 Kč
Velké Meziříčí ...................................150 Kč
Boskovice..........................................150 Kč
Kolín ..................................................150 Kč
Humpolec, Jihlava...........................150 Kč
Mladá Boleslav.................................150 Kč
Plzeň, Domažlice, Kdyně................150 Kč
Klatovy, Horažďovice ......................150 Kč

Tábor .................................................150 Kč
Děčín ................................................200 Kč
Most, Chomutov .............................200 Kč
Liberec, Jablonec nad Nisou ........200 Kč
Hradec Králové ...............................200 Kč
Pardubice, Svitavy .........................200 Kč
Turnov..............................................200 Kč
Teplice, Ústí nad Labem................200 Kč
Jičín ..................................................200 Kč
Hořice...............................................200 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA – MORAVA - svozový příplatek:
Kroměříž...........................................150 Kč
Uherské Hradiště ...........................200 Kč

Zlín ...................................................200 Kč
Ostrava ............................................200 Kč

Cena dopravy zahrnuje: Přepravu jedné osoby tam i zpět, přepravu jednoho zavazadla
v zavazadlovém prostoru o hmotnosti max. 15 - 20 kg a jednoho příručního zavazadla
o hmotnosti cca 5 kg. • Slevy pro děti nejsou poskytovány (každá osoba včetně dětí
musí mít vlastní sedačku)

NEPŘEHLÉDNĚTE: přesný čas a místo odjezdu z Chorvatska
obdrží zákazník nejpozději v den odjezdu formou sms na
mobilní číslo uvedené v cestovní smlouvě.

Svozové trasy: V rámci různých nástupních míst v ČR musí zákazník počítat s možností
přestupů ze svozových autobusů, mikrobusů nebo osobních aut. Většina svozových linek
navazuje na hlavní spoj s přestupem na centrálním stanovišti v Praze, Brně, a proto se
mohou vyskytnout časové prodlevy (dle provozu na komunikacích). V případě zdržení
svozových dopravních prostředků si dopravní společnost nárokuje právo na využití linkové dopravy (autobus, vlak), kdy zákazníkům bude proplacena plná výše jízdného
včetně poplatků za zavazadla po předložení jízdenek. Upozorňujeme, že trasa po území
ČR nemusí vést vždy nejkratším směrem. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem
může dojít i k prodloužení doby přepravy. Při nižším počtu účastníků (min. 8 osob) má
dopravce právo na změnu nástupního místa na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (bez nároku na náhradu jízdného).
Prodloužené pobyty (14 dní) - 100 Kč/osoba • Garance místa v autobusu - 200 Kč/os.
Seznam nástupních míst byl vytvořen ke dni 19. 12. 2018.
Cestovní kancelář Mediteran travel si vyhrazuje právo na změnu nástupních míst a cen za
svoz ještě před záhájením nebo i během autobusové dopravy od května 2019 a to podle
aktuálních a oficiálních informací jednotlivých dopravců, se kterými spolupracuje.
V případě, že spolupracující dopravní kancelář bude mít obsazený autobus, jsme schopni
vám zajistit dopravu u jiného dopravce. Cena za dopravu nebo svoz se může lišit a bude
vám předem oznámena.
Informace o autobusové dopravě najdete na https://www.mediteran.cz/Doprava.aspx

Cestovní kancelář Mediteran travel nenese odpovědnost za případné zpoždění
a následky z toho vyplívající, pokud k tomuto zpoždění došlo skutečností,
kterou cestovní kancelář nemohla ovlivnit ani jí zabránit.
Vzhledem k tomu, že některé autobusy končí svoji trasu v jižní části
Chorvatska (Gradac), příjezd do některých středisek v severní části
Dalmácie (Zadar, Zaton atd.) bývá v časných ranních hodinách.
Cestovní kancelář není schopna tento fakt ovlivnit, neboť doprava je
v plné kompetenci dopravní společnosti.
Odjezdy autobusů z pobytových míst zpět do ČR bývají až ve
večerních hodinách po povinném odpočinku řidičů.

Důležité informace k autobusové dopravě: Odjezdy autobusů z ČR jsou vždy v pátek - 1 den před nástupem na ubytování. Příjezd do Chorvatska je v sobotu.
Odjezd z Chorvatska je v sobotu ve večerních hodinách, a příjezd do ČR v neděli v dopoledních hodinách. Doprava je non-stop s bezpečnostními a hygienickými
přestávkami přes Rakousko a Slovinsko nebo přes Slovensko, Maďarsko. Autobusy musí dodržovat pravidla silničního provozu.
Upozorňujeme zákazníky využívající autobusovou dopravu, že v některých letoviscích nelze zajet autobusem
přímo k ubytovacímu zařízení nebo k agentuře, kde se zákazník hlásí k ubytování (jednosměrné ulice, uzké uličky,
zákaz zastavení apod.). V tomto případě doporučujeme využít služeb místní taxi služby.
V autobusech nejsou průvodci, veškeré informace během cesty obdržíte od kvalifikovaných řidičů.
Dopravce si vyhrazuje právo změny ceny jízdného v závislosti na cenách pohonných hmot. CK může v případě plného obsazení autobusu nabídnout
zákazníkovi jiný vhodný spoj za cenu, která nemusí být ve stejné výši jako v tomto katalogu. Zákazník si může vzít s sebou zavazadlo o maximální hmotnosti
15-20 kg. Za nadváhu může dopravce (řidič) požadovat doplatek. Převoz zvířat není dovolen! Zákazníci cestující autobusem by měli mít aktivní roaming ve
svém mobilním telefonu pro přijetí informační sms o čase a místě odjezdu z Chorvatska! Jinak nemůžeme garantovat doručení sms.
Kyvadlová autobusová doprava je zajišťována standardními autobusy pro mezinárodní dopravu. Autobusy mají klimatizaci, DVD, možnost občerstvení (nápoje), případně WC. Autobusy některých dopravců nemusí být vybaveny bezpečnostními pásy. Každý účastník má v autobuse předem přidělené místo dle zasedacího pořádku, se kterým bude seznámen při vstupu do autobusu. Obsazují se všechna místa v autobuse včetně prostředního na „zadní pětce“. Dopravní
společnost přihlíží na požadavky zákazníků, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Trasa i zasedací pořádek, může být změněn při zpáteční cestě
podle potřeb dopravní společnosti.
Všichni účastníci autobusové dopravy jsou povinni dbát pokynů řidičů nebo technického průvodce. Dopravní společnost si vyhrazuje právo vyloučit z autobusové dopravy podnapilé osoby, či osoby chovající se vulgárně vůči ostatním zákazníkům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu jízdného.
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Domácí mazlíčci
povoleni.

APARTMÁNY POLYNESIA

ttt

Apartmány Polynesia Plava Laguna se nacházejí v turistickém resortu
Katoro v Umagu a jsou vzdálené zhruba 3 km od centra města Umag.
Apartmány jsou umístěny podél mořského pobřeží v borovicovém háji.
Vybavení resortu: Ve středisku je centrální restaurace s možností á la carte,
kavárna, pizzerie, možnost rychlého občerstvení, venkovní bazén pro dospělé
a dětský bazén - oba se sladkou vodou. V blízkosti jsou různé stánky,
obchody, supermarket, ambulance. Resort zajišťuje pestrou celodenní
a večerní animaci pro dospělé a děti, která je v ceně (od cca 1.6. do 15.9.).
V resortu je několik dětských hřišť, tenisové kurty se školou tenisu, minigolf,
plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna jízdních kol a možnost vodních sportů.
(vše za poplatek).
Vybavení apartmánů: Všechny apartmány mají kompletně vybavenou
kuchyň, obývací místnost, sociální zařízení, SAT/TV, balkon nebo terasu.
STUDIO 2+1 (ES2BP1) 32,5 m2, studio pro max 3 dospělé osoby, kuchyňský
kout, obývací místnost se 2 lůžky a sofa pro 3 osobu, sprcha, WC, balkon
nebo terasa, SAT-TV
APARTMÁN 2+1 (EA2BP1) 39 m2 apartmán pro max 3 dospělé osoby, ložnice
se 2 lůžky, obývací místnost se sofa pro 3 osobu, plně vybavená kuchyň
s jídelním koutem, sprcha, WC, balkon nebo terasa, SAT-TV
APARTMÁN 2+2 (EA2BP2) 42 m2 apartmán pro max. 4 dospělé osoby,
ložnice se 2 lůžky, obývací místnost se sofa pro další 2 osoby, plně vybavená
kuchyň s jídelním koutem, sprcha, WC, balkon nebo terasa, SAT-TV
APATMÁN 2+3 (EA2BP3) 50 m2, apartmán pro max. 5 dospělých osob,
ložnice se 2 lůžky, obývací místnost se sofa pro další 2 osoby a 1 sofa pro 5.
osobu, plně vybavená kuchyň včetně kávovaru s jídelním koutem, sprcha,
WC, SAT-TV, balkon nebo terasa se zahradním nábytkem a grilem ( gril pouze
u apartmánů v přízemí )
Stravování: bez stravy. • Možnost dokoupení polopenze, která se podává
formou švédských stolů a musí ji čerpat všechny osoby v apartmánu.
(v termínech do 23. 05. a od 08. 09. 2019 za 460 Kč/osobu/den, v termínech
23. 05. - 08. 09. 2019 za 560 Kč/osobu/den. Možnost dokoupení pouze večeří
- v termínech do 23. 05. a od 08. 09. 2019 za 300 Kč/osobu/den, v termínech
23. 05. - 08. 09. 2019 za 360 Kč/osobu/den. Děti 5-13,99 let mají slevu 50% na
stravování, děti do 4,99 let mají stravování zdarma (pouze při zakoupení
polopenze rodičů).
Pláže: jsou částečně oblázkové nebo betonové s upravenými plochami na
slunění, pozvolný vstup do moře vzdálené cca 100-500 m. Na pláži jsou
tobogány, snack bar. • Parkování je možné u apartmánů - povinný
poplatek 1 Eur/den (platba na místě) • Domáci mazlíčci, kteří jsou malí
a klidní, jsou povoleni na předchozí vyžádání u recepce, cena 13 Eur/den
(platba na místě). • WiFi za poplatek - (1 den 30 Kn, 3 dny - 60 Kn, 6 dní
120 Kn - ceny z roku 2017) • Dětská postýlka pro dítě do 2,99 let - GRATIS
(nutno nahlásit při rezervaci)

apartmán pro 5 osob

apartmán pro 3 osoby

apartmán pro 5 osob

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

apartmán pro 3 osoby

restaurace

Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.
Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: pes, kočka - na vyžádání 13 Eur/denplatba na místě. • Check in od 14-23 hod., check out do 10 hod. Parkování je
možné u apartmánů - povinný poplatek 1 EUR/den (platba na místě)

Umag – apartmány Polynesia Plava Laguna • příjezd autem možný denně již od 3 nocí
Typ ubytování / datum
Cena za apartmán a noc
Studio 2+1 (ES2BP1, 3 osoby)
Apartmán 2+1 (EA2BP1, 3 osoby)
Apartmán 2+2, (EA2BP2, 4 osoby)
Apartmán 2+3 (EA2BP3, 5 osob)
Nástup na pobyt / min. počet nocí

25.04. - 23.05.
08.09. - 22.09.
760
940
1 230
1 390

23.05. - 30.05.

13.06. - 22.06.

22.06. - 08.07.

08.07. - 19.07.

19.07. - 18.08.

18.08. - 25.08.

25.08. - 01.09.

1 080
1 250
1 540
1 700

30.05. - 13.06.
01.09. - 08.09.
1 180
1 350
1 640
1 800

1 800
1 970
2 270
2 420

2 180
2 390
2 850
3 110

2 590
2 940
3 400
3 700

2 740
3 080
3 540
3 830

2 590
2 940
3 400
3 700

2 110
2 280
2 580
2 730

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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BUNGALOVY KANEGRA
Bungalovy Kanegra Plava Laguna jsou malé zděné domky vzdálené zhruba
10 kilometrů od centra Umagu. Bungalovy jsou rozmístěny v příjemném
prostředí jedné z nejhezčích zátok na Istrii v mírném svahu směrem k moři,
jsou obklopeny zelení poskytující dostatek stínu. Mají kapacitu 4-6 osob
a jsou vzdáleny cca do 300 metrů od moře. Kromě koupání jsou pro hosty
k dispozici tenisové kurty, hřiště na volejbal, mini golf, stolní tenis, nabídka
vodních sportů, půjčovna kol, bar, diskotéka, pizzerie, restaurace, caffe bar,
beach bar. Omezený počet parkovacích míst je vždy před bungalovem, další
místa jsou na velkém veřejném parkovišti. WIFI za poplatek. Animační
programy pro děti a dospělé cca od 2.7. do 2.9. Vzhledem k počtu bungalovů
(233) jsou uvedené fotografie pouze ilustrační, samotné bungalovy mohou
mít různé barevné provedení a taktéž vnitřní vybavení se může lišit.
Bungalovy jsou kategorie 2 hvězdičky a jsou starší, ale udržované.
Ubytování: 233 bungalovů pro 4-6 osob
Bungalov 2+2 - 4 osoby (A2BP2) - rozloha 36 m2, ložnice se 2 samostatnými
lůžky (2x 200x80 cm), v denní místnosti 2 gauče (90x190 cm), možnost
další přistýlky pro dítě 3-11,99 let za příplatek, telefon, SAT TV, kuchyň,
koupelna s WC, venkovní posezení
Bungalov 4+1 - 5 osob (A4BP1) - rozloha 46 m2, buď 2 ložnice po 2
lůžkách (2x 200x80 cm) a v denní místnosti 5. lůžko (90x190 cm), nebo 1
ložnice se 2 lůžky (2x 200x80 cm), další ložnice s jedním lůžkem (80x200
cm) a v denní místnosti 2 gauče (90x190 cm), koupelna s WC, SAT TV,
telefon, kuchyň, venkovní posezení
Bungalov 4+2 - 6 osob (A4BP2) - rozloha 60 m2, 2 ložnice se 2
samostatnými lůžky (2x 80x200 cm), v denní místnosti 2 gauče (90x190
cm), možnost další přistýlky pro dítě 3-11,99 let za příplatek, koupelna
s WC, kuchyň, SAT TV, telefon, venkovní posezení
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze s nápoji.
Možnost dokoupení polopenze, která se podává formou švédských stolů a musí
ji čerpat všechny osoby v apartmánu (restaurace otevřena 29. 05. – 15. 09.
2019). Nápoje k večeři jsou zahrnuty v ceně. V termínech od 08. 09. 2019 za
430 Kč/osobu/den, v termínech 29. 05. - 08. 09. 2019 za 500 Kč/osobu/den.
Je také možnost dokoupení pouze večeří od 08.09.2019 za 270
Kč/osobu/den, v termínech 29. 05. - 08. 09. 2019 za 330 Kč/osobu/den. Děti 513,99 let mají slevu 50% na stravování, děti do 4,99 let mají stravování zdarma.
Pláž: oblázková, někde je hrubý písek, vzdálena cca 100-300 metrů od
ubytování. Blízko od ubytování je nudistická pláž.
Možnost malých a tichých domácích mazlíčků za příplatek 13 Eur na den,
samotná pláž pouze pro psy k dispozici. Drobní psi a kočky jsou povoleni

Domácí mazlíčci
povoleni.

na zpětné potvrzení od recepce. Platba na místě.
Parkování auta za poplatek 1 Eur/den - platba na místě.
psí pláž, bungalovy Kanegra

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.
Cena zahrnuje: nájem bungalovu na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky,
závěrečný úklid, pobytovou taxu. • Fakultativně: domácí mazlíček - na vyžádání 13 Eur/den- platba na místě; možnost dokoupení stravování - polopenze nebo jen večeří (restaurace je otevřena od 29.5. do 15.9. 2019).
• check in od 14-23 hod, check out do 10 hod.

Umag – bungalovy Kanegra Plava Laguna • příjezd autem možný denně již od 3 nocí
Typ ubytování / datum
Cena za bungalov a noc
Bungalov 4 osoby (A2BP2)
Bungalov 5 osob (A4BP1)
Bungalov 6 osob (A4BP2)
dítě 3-11,99 let na přist. pouze v Bgw. 4 a 6 (za noc)
Nástup na pobyt / min. počet nocí
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25.04. - 30.05.
08.09. - 15.09.
1 090
1 420
1 610

30.05. - 13.06.
01.09. - 08.09.
1 300
1 630
1 820

13.06. - 22.06.

22.06. - 08.07.

1 990
2 320
2 510

2 510
3 010
3 160

08.07. - 19.07.
18.08. - 25.08.
2 990
3 490
3 680

19.07. - 18.08.

25.08. - 01.09.

3 200
3 700
3 890

2 300
2 660
2 820

180

180

180

180

180

180

180

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5
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APARTMÁNY SAVUDRIJA
BUNGALOVY SAVUDRIJA
POKOJE SAVUDRIJA

Savudrija - apt. 4+2

ttt

Apartmány Savudrija for Plava Laguna leží u moře, přibližně 9 km severně od
Umagu, vedle bungalovů a pokojů Savudrija. Prostředí je obklopeno
borovicovým lesem, blízko se nachází nejstarší maják Chorvatska. Pro děti jsou
organizovány animační programy, pro dospělé je jako zábava živá hudba, kurty
na tenis, hřiště na volejbal, cvičení ve vodě, šlapadla, mini golf, stolní tenis,
bazén s lehátky (společné i pro bgw. a pokoje Savudrija).
Ubytování: A 2+2 (A2BP2) - apartmán o velikosti 30-35 m2, ložnice se 2
lůžky, v obývací místnosti rozkládací gauč pro 2 osoby, kuchyň, koupelna
s WC, balkon nebo terasa, SAT TV, Internet za příplatek.
A4+2 (A4BP2) - apartmán o velikosti 47-57 m2, má 2 ložnice (jedna má
oddělená lůžka), v obývací místnosti rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelnu
s WC, kuchyň, balkon nebo terasu, SAT TV, Internet za příplatek.
Možnost zdarma dětské postýlky pro děti do 2,99 let.
A4+2 superior (A4TP2) - apartmán o velikosti 75 m2 je rozdělen do dvou
pater. Má dvě ložnice, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
SATV, koupelna s vanou, plně vybavená kuchyně, terasa se zahradním
nábytkem. Apartmán je vhodný pro 6 osob. Internet za příplatek.
Stravování: vlastní. Možnost dokoupení polopenze (restaurace otevřena od
29. 05. - 15. 09. 2019), formou švédských stolů a musí ji čerpat všechny osoby
v apartmánu. Nápoje k večeři jsou zahrnuty v ceně. V termínech od 08. 09. 2019
za 430 Kč/osobu/den, v termínech 29. 05. - 08. 09. 2019 za 500 Kč/osobu/den.
Je také možnost dokoupení pouze večeří od 08. 09. 2019 za 270
Kč/osobu/den, v termínech 29. 05. - 08. 09. 2019 za 330 Kč/osobu/den. Děti 513,99 let mají slevu 50% na stravování, děti do 4,99 let mají stravování zdarma.
Bungalovy Savudrija Plava Laguna s polopenzí • Ubytování: 40 bungalovů.
Dvoulůžkový jednopatrový bungalov s koupelnou a WC, bez možnosti vaření,
s terasou se zahradním nábytkem, orientované směrem k moři nebo směrem
do zeleně (na ostatní bungalovy a apartmány).
Stravování: polopenze s nápoji k večeři v ceně.
Pokoje Savudrija Plava Laguna leží u moře, vedle apartmánů a bungalovů
Savudrija. Ubytování je v třípatrové budově.
Ubytování: 67 dvoulůžkových pokojů (přistýlka na vyžádaní), koupelna
a WC, bez možnosti vaření, s balkonem, SAT TV. Dětská postýlka pro dítě
do 2,99 let na vyžádání zdarma.
Stravování: polopenze s nápoji k večeři v ceně v nedaleké restauraci.
Pláž: přírodní, kamenitá, vzdálená do 300 metrů od ubytování.
Možnost malých a tichých domácích mazlíčků za příplatek 13 Eur na den.
Parkování auta za poplatek 1 Eur/den - platba na místě. WiFi za příplatek
v celém areálu. • Check-in 14.00-23.00, check-out do 10:00 hod.

Pokoje Savudrija

Savudrija - apt. 4+2

Apartmány Savudrija

Bgw. Savudrija

Bgw. Savudrija

Pokoje Savudrija
Pokoj Savudrija, směr moře

Pokoj Savudrija

restaurant

Umag – Apartmány Savudrija Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
08.06. - 13.06. 13.06. - 22.06. 22.06. - 08.07.
08.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
Cena za apartmán a noc
01.09. - 08.09.
25.08. - 01.09. 18.08. - 25.08.
Apartmán 2+2; 4 osoby (A2BP2)
1 490
2 140
2 620
2 410
3 100
3 340
Apartmán 4+2; 6 osob (A4BP2)
1 700
2 310
2 990
2 620
3 470
3 710
Apartmán 4+2 superior; 6 os. (A4TP2) 1 800
2 410
3 200
2 720
3 680
3 920
denně/3
denně/5
denně/5
denně/5
denně/5
denně/5
Nástup na pobyt / min. počet nocí

Umag – Bungalovy Savudrija Plava Laguna • příjezd autem možný denně

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.
Apartmány Savudrija – Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný
počet osob, spotřebu vody a energií, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Příplatek: Parkování auta za
poplatek 1 Eur/den - platba na místě.
Pokoje a bungalovy Savudrija – Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi
včetně nápojů, pobytovou taxu. Příplatek: Parkování auta za poplatek
1 Eur/den - platba na místě. Sleva (pokoje): osoba nad 12 let na přistýlce - 25
%, dítě 0-11,99 let s 1 dosp. os v 1/2 - 25 %.

Typ ubytování / datum
08.06. - 13.06.
13.06. - 29.06. 29.06. - 08.07. 08.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
Cena za osobu a noc
01.09. - 08.09.
25.08. - 01.09. 18.08. - 25.08.
Bgw. 1/2 SWC, terasa (2 TG)
1 080
1 150
1 390
1 390
1 530
1 600
Bgw. 1/2 SWC, terasa, směr moře (2TMG)
1 120
1 150
1 460
1 460
1 560
1 660
denně/3
denně/3
denně/5
denně/5
denně/5
denně/5
Nástup na pobyt / min. počet nocí

Umag – Pokoje Savudrija Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
08.06. - 22.06.
22.06. - 08.07. 08.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
Cena za osobu a noc
01.09. - 08.09. 25.08. - 01.09. 18.08. - 25.08.
1/2 SWC(+1), balkon, park (2BP)
1 050
1 080
1 320
1 460
1 530
1/2 SWC(+1), balkon, směr mořská strana (2BM)
1 120
1 150
1 390
1 560
1 600
Do 13.6. a od 31.8. minimum 3 noci pobytu, 13.6. – 31.8. - minimum 5 nocí pobytu

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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HOTEL ADRIATIC
DEPANDANCE JADRAN
tt

tt

hotel Adriatic

Umag – Guest house Adriatic Plava Laguna
příjezd autem možný každý den
Typ ubytování / datum
15.06. - 22.06. 22.06. - 08.07. 08.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
Cena za osobu a noc
01.09. - 14.09. 25.08. - 01.09. 18.08. - 25.08.
1/2(+1) SWC pokoj, park (3P)
880
1 150
1 260
1 330
1/2(+1) SWC balkon, směr park, zeleň (3 BP)
1 020
1 290
1 400
1 460
1/2(+1) SWC balkon směr moře (3 BN)
1 120
1 400
1 500
1 570
1/1 SWC pokoj, směr park, fran. lůžko (1 PF)
1 150
1 430
1 530
1 600
1. dítě 0-11,99 l. na přistýlce se 2 dosp. osobami (hotel)
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1/2 SWC - Depandance Jadran, balkon, park (2 BPD)
850
1 100
1 170
1 230
Do 13.6. a od 31.8. minimum 3 noci pobytu, 13.6. – 31.8. - minimum 5 nocí pobytu
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Sleva-hotel: osoba nad 12 let na přistýlce - 25 %, dítě
do 11,99 let s 1 dosp. os. - 25 %. Depandance: dítě do 11,99 let s 1 dosp. os. - 25 %.

Guest house Adriatic Plava Laguna (hotel Adriatic) je více jak 40 let starý,
ale velmi oblíbený hotel, který je situován 50 m od moře v piniovém háji.
Pobyt je vhodný pro nenáročné zákazníky na ubytování (hotel i depandance)
- pro jednotlivce, rodiny s dětmi, seniory i sportovně založené zákazníky.
Vybavení hotelu: Hotel má recepci, bar, venkovní terasu vhodnou
k příjemnému posezení, restauraci À la carte s místními specialitami a pizzou
na pláži, internetový koutek.
Pokoje: hotel disponuje 119 pokoji - dvoulůžkovými pokoji bez balkonu,
s balkonem či balkonem na mořskou stranu. Pokoje jsou vybaveny
jednoduchým starším nábytkem, velmi prostě zařízené! Některé pokoje mají
možnost přistýlky.
Depandance Jadran patří k hotelu Adriatic, který je její hlavní budovou.
Depandance se nachází v bezprostřední blízkosti hlavní budovy. Hotel
i depandance jsou vhodné pro nenáročné zákazníky na ubytování. Klienti
depandance užívají všech služeb hotelu Adriatic, dochází sem i na stravování
a ostatní aktivity.
Pokoje: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s balkonem bez možnosti
přistýlky. Pokoje jsou vybaveny jednoduchým starším nábytkem, velmi
prostě zařízené, koupelnou a WC. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
Stravování: polopenze- snídaně a večeře formou bufetu s nápojem k večeři v ceně.
Pláže: jsou s betonovými platy, místy vstup pozvolný, místy hloubka.
Ke sportovnímu vyžití slouží blízké sportovní centrum s 8 tenisovými dvorci,
školou tenisu a dalšími službami, dále pak možnost vodních sportů např.
parasailing, windsurfing, šlapadla, kanoe atd.
Parkování: 1 Eur/den - platba na místě. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
Check-in 14:00-23:00, check-out do 10:00 hod.
dep. Jadran

dep. Jadran

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.

HOTEL SOL SIPAR

tttt

Hotel Sol Sipar for Plava Laguna se nachází přímo u moře na klidném
výběžku Punta a nabízí krásný panoramatický výhled na moře. Příjemná
pobřežní promenáda vás od hotelu Sipar zavede až do 1,5 km vzdáleného
historického centra Umagu. Hotel prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2017.
Hostům je k dispozici: klimatizovaná hotelová restaurace, restaurace á la
carte s venkovní terasou na moři, aperitiv bar, snack bar na pláži. Hotel má
3 venkovní bazény, z toho dva jsou pro děti, lehátka na bazénu jsou zdarma
(omezený počet). Lehátka a slunečníky na blízké pláži jsou za poplatek
(omezený počet). Hotelovým hostům je k dispozici fittness či stolní
tenis. Služby doplňuje kosmetický a kadeřnický salón. Hotel má pokoje i pro
osoby tělesně postižené.
Ubytování: zcela nové pokoje, všechny mají sprchu, WC, fén, balkon,
klimatizaci, telefon, SAT TV, minibar, sejf, WiFi připojení v ceně.
1/2(+1) B superior (S3BP)- pro 2-3 osoby, 22 m2, manželská postel, možnost
přistýlky, klimatizace, SAT-TV, telefon, koupelna se sprchou či vanou, WC,
balkon se zahradním nábytkem a výhledem do parku, wifi, minibar, fén.
Příplatek za 1/1 je 75%.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Hotel pořádá
tématické večeře či večeře se show cookingem
Pláže: upravená betonová plata, oblázkové nebo travnaté plochy v borovém
háji, pozvolný vstup do moře.
Do města jezdí v pravidelných intervalech turistický vláček.
Parkování: u hotelu - 1 Eur/den, platba na recepci.
check in 14-23 hod, check out do 10 hod.

restaurace
lobby bar

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Příplatek: Parkování auta za poplatek 1 Eur/den - platba na místě.
Sleva: osoba nad 12 let na přistýlce - 25 %, dítě do 4,99 na lůžku s rodiči zdarma, dítě 5-11,99 let na lůžku s rodiči . sleva 50 %.

Umag – hotel Sol Sipar for Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Cena za osobu a noc
1/2+1 B superior (S3BP)

05.05. - 23.05.
23.05. - 30.05. 30.05. - 06.06. 06.06. - 13.06. 13.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 08.07. 08.07. - 19.07.
22.09. - 29.09. 08.09. - 22.09.
25.08. - 01.09.
18.08. - 25.08.

19.07. - 18.08.
01.09. - 08.09.

1 400

1 640

2 110

1 940

2 210

2 380

2 550

2 650

2 780

2 920

Slevy: 1. dítě 0-11,99 na přist. se 2 dosp. os.

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/3
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UMAG

HOTEL SOL UMAG

tttt

Hotel Sol Umag for Plava Laguna je situován přímo u moře a pláže, v klidné
části Umagu zvané Punta, jen 1 km od centra města. Hotel nabízí ubytování
v hotelu nebo v blízké depandanci - hosté využívají veškerých služeb hotelu
Sol Umag.
Vybavení hotelu: recepce, lobby bar, bar u bazénu, beach bar, konferenční
prostory, Wellness centrum "Istrian Relax Village" - (plocha více jak 1600
m2, sauny, masáže, whirlpool... služby za příplatek, informace na recepci),
animační programy pro děti a dospělé, parkoviště, slunečníky a lehátka na
pláží (za poplatek)
Ubytování: pokoje jsou jednotně vybaveny LCD TV, telefonem, minibarem,
sejfem, klimatizací, WiFi připojením (v ceně), koupelnou, WC. K dispozici
jsou i pokoje pro osoby tělesně postižené.
1/2 pokoj Classic s balkonem - depandance (C2BPD): balkon směrem do
parku, plocha 27,80 m2, oddělená lůžka (100x 200 cm).
1/2(+1) pokoj Classic s balkonem (C3BP): balkon směrem do parku, plocha
27,80 m2, oddělená lůžka (100x 200 cm), přistýlka
Stravování: polopenze (snídaně večeře) formou bufetu.
Sport, zábava, pláž: 2 venkovní bazény (1 pro děti), vnitřní bazén (uzavřen
od poloviny června do poloviny září), vodní sporty, tenisové kurty, plážový
volejbal, půjčovna kol, Bike hotel servis - hlídaný parking pro kola
v depandanci, mapy a informační materiál. Pláž přímo před hotelem a v těsné
blízkosti, oblázky, kameny, betonová mola. V blízkosti hotelu je stanoviště
půjčovny kol (e-bike).
Parkování: 1 Eur/den - platba na místě. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
Check-in 14:00-23:00, check-out do 10:00 hod.

Hotel: pokoj Classic

hotelový vnitřní bazén

Depandance: pokoj Classic

Depandance

Klimatizace

hotel Sol Umag

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

restaurace

Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Sleva: 2. dítě 5-11,99 na lůžku s 2 dosp. osobami (v hotelu), sleva 50 %

Umag – hotel Sol Umag for Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Cena za osobu a noc
1/2 SWC B (C2BPD) - depandance
dítě 0-11,99 let na pevném lůžku s 1 DO
1/2+1 SWC B (C3BP) - hotel

05.05. - 23.05. 23.05. - 30.05. 30.05. - 06.06. 06.06. - 13.06. 13.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 08.07. 08.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
22.09. - 29.09.
25.08. - 01.09.
18.08. - 25.08.
01.09. - 08.09. 08.09. - 22.09.
1 220
1 940
1 770
2 000
2 140
2 310
2 420
2 590
2 690
2 210
1 530
920
1 450
1 330
1 510
1 610
1 740
1 810
1 940
2 020
1 660
1 150
1 360
2 180
1 970
2 280
2 420
2 520
2 650
2 760
2 890
2 520
1 660
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
680
1 090
990
1 140
1 210
1 260
1 330
1 380
1 450
1 260
830

Sleva: dítě 0-11,99 let na přistýlce v pokoji s 2 DO
2. dítě 5-11,99 let na lůžku s rodiči
Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/3

denně/3

denně/5

HOTEL MELIA CORAL

ttttt

Moderní hotel Melia Coral for Plava Laguna***** je určen pouze pro osoby
starší 16 let, je situován 3 km od Umagu, v části Katoro, v piniovém háji,
v blízkosti moře. Hosté mají k dispozici hotelový servis kategorie 5 hvězdiček,
moderní hotelové pokoje, dvě restaurace, bary, wellness služby (za
poplatek), bazén venkovní i vnitřní. Možnost extra služeb za příplatek - noční
wellness, romantická večeře u bazénu, luxusní snídaně nebo večeře, extra
služby v relax zoně a mnoho dalších služeb pro vaši báječnou dovolenou.
Ubytování: 1/2 pokoj classic (C2P) velikost 24,5 m2, dvoulůžko (200 x 180
cm), WiFi, koupelna, WC, klimatizace, telefon, LCD SAT TV, fén, minibar, sejf.
• 1/2 pokoj premium mořská strana s balkonem (P2BN) - dvoulůžko, 25
m2, balkon na mořskou stranu, Wifi, koupelna se sprchou a WC, klimatizace,
telefon, LCD SAT TV, fén, minibar,sejf • 1/1 pokoj single s balkonem (C1BP)
20m2, balkon do parku, lůžko, WiFi, koupelna, WC, LCD SAT TV, klimatizace,
telefon, fén, minibar, sejf, pokojový servis pro všechny pokoje (0-24 hod.).
Stravování: polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu
Další služby: Wellness - Fusion SPA (za poplatek) - whirlpool, bio sauna, aroma
sprcha, relaxační prostory, privátní whirlpool, orientální masáže, kosmetika...
• vnitřní bazén s vyhřívanou mořskou vodou (v provozu do cca 15.6. a od 15.9.),
venkovní bazén s mořskou vodou • fitness • Beach club a bar... Animační
programy dle programu hotelu.
Parkování: 1 Eur/den - platba na místě • Domací mazlíčci nejsou povoleni.
Check in od 14-23 hod, check out do 10 hod

pokoj Classic

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi, pobytovou taxu.

Umag – hotel Melia Coral for Plava Laguna
Typ ubytování / datum
Cena za osobu a noc
1/2 Classic (C2P)
1/2 Premium BM (P2BN)
1/1 Classic B (C1BP)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

(pouze pro osoby starší 16 let)

25.04. - 05.05. 05.05. - 23.05. 23.05. - 30.05. 30.05. - 06.06. 06.06. - 13.06. 13.06. - 22.06. 22.06. - 08.07. 08.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
08.09. - 22.09. 22.09. - 29.09.
*01.09. - 08.09. 25.08. - 01.09. 18.08. - 25.08.
1 860
1 650
2 500
2 230
2 570
2 780
3 010
3 250
3 320
1 890
1 890
2 740
2 470
2 810
3 080
3 320
3 560
3 630
2 780
2 500
3 760
3 350
3 860
4 140
4 510
4 850
4 950
denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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APARTMÁNY SOL KATORO

tttt

Katoro Superior

Katoro Superior 2+2

Katoro Superior 2+2

Katoro Superior 2+3

Katoro Superior

Apartmány Sol Katoro for Plava Laguna jsou situovány v Katoro Resort,
3 km od centra Umagu, 100 m od moře. Je to komplex 170 apartmánů
v několika objektech, obklopen zelení. Ubytování je vhodné pro rodiny
s dětmi, k dispozici je velký bazén, dětský klub pro děti (5-12 let), večerní
programy, sportovní a animační programy pro děti i dospělé. Hosté mají
zdarma internetové připojení v celém areálu, parkoviště, venkovní bazém
pro děti i dospělé. V resortu je obchod, restaurace, bar na pláži, pizzerie.
Ubytování:
Apartmán 2+2 Katoro Classic (CA2BP2): pro 4 osoby (2 dosp. + 2 děti
do 12 let), klimatizace, balkon nebo terasa, plocha 30 m2, 1x ložnice, denní
místnost s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout plně vybavený, mikrovlnka,
kávovar na filtrovanou kávu, digestoř, LCD TV. WiFi (v ceně), sejf, koupelna
a WC. Parkování.
Apartmán 2+3 Katoro Classic (CA2BP3): pro 5 osob (2 dosp. + 3 děti do
12 let), klimatizace, balkon nebo terasa, plocha 37 m2, 1x ložnice, denní
místnost s rozkládací pohovkou a přistýlkou, kuchyňský kout plně vybavený,
mikrovlnka, kávovar na filtrovanou kávu, digestoř, LCD TV. WiFi (v ceně),
sejf, koupelna a WC. Parkování.
Apartmán 2+2 Katoro Superior (SA2BP2): pro 4 osoby (2 dosp. + 2 děti
do 12 let), klimatizace, balkon nebo terasa, plocha 30 m2, 1x ložnice, denní
místnost s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout plně vybavený, mikrovlnka,
kávovar na filtrovanou kávu, digestoř, LCD TV. WiFi (v ceně), sejf, koupelna
a WC. Parkování. Modernější vybavení než classic
Apartmán 2+3 Katoro Superior (SA2BP3): pro 5 osob (2 dosp. + 3 děti do
12 let), klimatizace, balkon nebo terasa, plocha 37 m2, 1x ložnice, denní
místnost s rozkládací pohovkou a přistýlkou, kuchyňský kout plně vybavený,
mikrovlnka, kávovar na filtrovanou kávu, digestoř, LCD TV. WiFi (v ceně), sejf,
koupelna a WC. Parkování. Modernější vybavení než classic.
Stravování: bez stravy.
Možnost dokoupení polopenze, která se podává formou švédských stolů
a musí ji čerpat všechny osoby v apartmánu. (v termínech do 23.5. a od
8.9. 2019 za 460 Kč/osobu/den, v termínech 23.5. - 8.9. 2019 za 560
Kč/osobu/den. Je také možnost dokoupení pouze večeří - v termínech
23.5. a od 8.9. 2019 za 300 Kč/osobu/den, v termínech 23.5. - 8.9. 2019 za
360 Kč/osobu/den. Děti 5-13,99 let mají slevu 50% na stravování, děti do
4,99 let mají stravování zdarma.
Domácí mazlíčci: malé zvíře do 10 kg, za příplatek 13 Eur/den - platba na
místě, nutno nahlásit při rezervaci. Zvíře nesmí do společných prostorů,
recepce, restaurace, k bazénu. Za zvíře zodpovídá a veškeré následky nese
jeho majitel.
Pláž, sport: kamenitá, oblázky, betonová plata. V blízkosti je mnoho tenisových
kurtů a další vyžití (basket, půjčovna kol, aerobic...)
check in: od 14-23 hod, check out 10 hod
Parkování - 1 Eur/den/auto - platba na místě.

Katoro Classic 2+3

Katoro Classic 2+3
Katoro Classic 2+3

Katoro Classic

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky,
závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: pes - na vyžádání 13 Eur/den- platba na místě; možnost dokoupení polopenze.
Check in: od 14-23 hod, check out 10 hod • parkování 1 Eur/den - platba na
místě • WIFI zdarma

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.

Umag – apartmány Sol Katoro for Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Cena za apartmán a noc
Apartmán 2+2 Classic (CA2BP2)
Apartmán 2+3 Classic (CA2BP3)
Apartmán 2+2 Superior (SA2BP2)
Apartmán 2+3 Superior (SA2BP3)
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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25.04. - 23.05.
08.09. - 21.09.
1 450
1 770
1 720
1 980

23.05. - 30.05.

30.05. - 13.06.

13.06. - 22.06.

22.06. - 08.07.

08.07. - 19.07.

19.07. - 18.08.

18.08. - 25.08.

1 960
2 290
2 270
2 520

2 370
2 690
2 640
2 900

3 290
3 650
3 600
3 850

4 110
4 530
4 550
4 910

4 550
4 970
4 990
5 350

4 680
5 110
5 130
5 480

4 550
4 970
4 990
5 350

25.08. - 01.09.
3 460
3 780
3 730
3 990

01.09. - 08.09.
2 370
2 690
2 640
2 900

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/3

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

UMAG

Klimatizace

HOTEL SOL AURORA

tttt

Hotel Sol Aurora for Plava Laguna je situován v části Katoro resort, 2,5 km
od centra Umagu. Je u pláže, obklopen stromy. Hosté mají k dispozici
venkovní bazén pro děti a dospělé, sportovní a animační programy,
v blízkosti jsou tenisové kurty a další sportoviště. Je to jediný hotel
s nabídkou All inclusive v Umagu. V rámci hotelu a pokojů je bezplatný
internet, parkování 1 Eur/den - platba na místě.
Ubytování: všechny pokoje jsou standardně vybaveny koupelnou a WC, SAT
TV, telefonem, sejfem, balkonem, klimatizací, WiFi připojení (v ceně
ubytování). V hotelu jsou i dva pokoje pro osoby tělesně potižené.
1/2 Classic pokoj s balkonem (C2BP): balkon směrem do parku, 2x lůžko 90
x 200 cm, plocha včetně balkonu 24,9 m2, maximálně 2 osoby
1/2+1 Premium pokoj s balkonem mořská strana (P3BN): balkon směrem na
moře, dvoulůžko 180 x 200 cm, pohovka 130 x 200 cm, plocha včetně balkonu
31,5 m2, maximálně 3 osoby
1/2+1 Superior pokoj s balkonem (S3BP): balkon směrem do parku, dvoulůžko
180 x 200 cm, pohovka 130 x 200 cm, plocha včetně balkonu 31,5 m2,
maximálně 3 osoby
Stravování: all inclusive.
Balíček All Inclusive obsahuje: Stravování je formou bufetu (snídaně 7-10 h.,
oběd 12-14 h., večeře 19-22 h., občerstvení na bazénu od 10 do 18 hodin. 1x za
7 dní je večeře a la carte (nutná rezervace na recepci). Nápoje - domácí víno,
točené pivo, voda, limonády, překapávaná káva, čaj. Na baru od 8 do 24 hodin
chorvatské nealko a alko nápoje, expresso káva, čaj podle nápojového lístku.
Sport - nutná rezervace: tenis, badminton, kola, nordic walking. V rámci
hotelu: stolní tenis, aerobic, kuželky, vodní aerobic, pilates, deskové hry.
Pláž, animační programy: betonové pláže s lehátky a slunečníky (za poplatek),
venkovní bazén, ručníky na pláž a bazén (kauce). Animační programy pro děti
i dospělé dle programu hotelu. check in 14-23 hod, check out do 10 hod.

Classic pokoj

Premium pokoj směr moře

Premium pokoj

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu.
Sleva: dítě 0-11,99 let s 1 dosp. os v pokoji 1/2 - 25 %; osoba 12+ na přistýlce
v 1/2+1 - 25 %.

Umag – hotel Sol Aurora for Plava Laguna - ALL INCLUSIVE • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Cena za osobu a noc
1/2 Classic balkon (C2BP)
1/2+1 superior balkon (S3BP)
1/2+1 premium BM (P3BN)
dítě 0-4,99 let bez nároku na lůžko
dítě 0-11,99 let na přistýlce v pokoji s 2 dosp. os.
Nástup na pobyt/min. počet nocí

25.05. - 30.05.

06.06. - 13.06.

2 200
2 270
2 370
zdarma
zdarma

30.05. - 06.06.
08.09. - 14.09.
1 990
2 060
2 160
zdarma
zdarma

denně/3

denně/3

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

22.06. - 29.06.
25.08. - 01.09.
2 780
2 910
3 010
zdarma
zdarma

29.06. - 08.07.

2 370
2 470
2 570
zdarma
zdarma

13.06. - 22.06.
*01.09. - 08.09.
2 470
2 640
2 740
zdarma
zdarma

19.07. - 18.08.

2 950
3 120
3 220
zdarma
zdarma

08.07. - 19.07.
18.08. - 25.08.
3 120
3 250
3 350
zdarma
zdarma

denně/3

denně/5, *3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

3 220
3 390
3 490
zdarma
zdarma
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UMAG

APARTMÁNY SOL STELLA

ttt

Apt. Sol Stella

Apartmány Sol Stella for Plava Laguna se nacházejí ve středisku Stella Maris
a od centra Umagu jsou vzdálené 2 km.
Vybavení: komplex apartmánů, restaurace, aperitiv bar, internet café, sejf,
parkoviště, recepce 24 hodin, obchod, směnárna, místnost na zavazadla
Apartmány: Stella classic 2+1 (CA2BP1) - ( 28 m2) - apartmán max pro 3
osoby, ložnice se 2 lůžky, plně vybavený kuchyňský kout, obývací místnost
s rozkádací pohovkou pro 1 osobu, klimatizace, SAT TV, telefon, balkon se
zahradním nábytkem, koupelna se sprchou a WC
Stella superior 2+2 (SA2BP2) - ( 28 m2) - apartmán pro max. 4 osoby,
ložnice se 2 lůžky, obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, plně
vybavený kuchyňský kout, klimatizace, telefon, LCD TV, balkon se zahradním
nábytkem, koupelna se sprchou a WC
Stella Premium 2+2 (PA2TP2) - (30 m2) - apartmán v přízemí pro max 4
osoby, klimatizace, ložnice se 2 lůžky, plně vybavená kuchyň s jídelním
koutem, obývací místnost a rozkládací pohovky pro 2 osoby, LCD TV, terasa
se zahradním nábytkem, koupelna se sprchou a WC
Sport a zábava: venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, masáže,
minigolf, hřiště pro míčové hry, volejbalové hřiště, tenisové kurty (ATP
stadion), stolní tenis, dětské hřiště, vodní sporty, potapěčské centrum
s potapěčskou školou, půjčovna kol.
Animační programy pro děti - miniklub pro děti do 5 a 5-12 let (18.6. - 9.9.),
miniklub pro děti 5-8 let , 9-13 let a 13-17 let (červenec, srpen), programy
pro dospělé: (2.7.-1.9.) - vodní polo, vodní volejbal, volejbal, fotbal, fitness
program - aqua aerobic, aerobic, yoga, pilates, body workout, večerní
programy pro dospělé (1.6.-15.9.) - tématické večery, večery s hudbou
Stravování: bez stravy. Možnost dokoupení polopenze, která se podává
formou švédských stolů a musí ji čerpat všechny osoby v apartmánu (v
termínech do 23. 05. a od 08. 09. 2019 za 460 Kč/osobu/den, v termínech
23. 05. - 08. 09. 2019 za 560 Kč/osobu/den. Je také možnost dokoupení
pouze večeří - v termínech do 23. 05. a od 08. 09. 2019 za 300
Kč/osobu/den, v termínech 23. 05.- 08. 09. 2019 za 360 Kč/osobu/den. Děti
5-13,99 let mají slevu 50% na stravování, děti do 4,99 let mají stravování
zdarma (pouze při zakoupení polopenze rodičů).
Pláž: oblázková, betonová plata, přírodní, od roku 2013 písečná
Parkování 1 Eur/den - platba na místě • WIFI zdarma • Dětská postýlka pro
děti do 2,99 let na vyžádání - zdarma

Stella Maris
resort

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu. • Fakultativně: pes - na vyžádání 13 Eur/denplatba na místě; možnost dokoupení polopenze. Check in: 14-23 hod, check
out do 10 hod .• parkování 1 Eur/den - platba na místě • WIFI zdarma

Umag – apartmány Sol Stella for Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Cena za apartmán a noc
Apartmán 2+1 (CA2BP1)
Apartmán 2+2 (SA2BP2)
Apartmán 2+2 (PA2TP2)
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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25.04. - 23.05.
08.09. - 29.09.

23.05. - 30.05.

30.05. - 13.06.

13.06. - 22.06.

22.06. - 08.07.

08.07. - 19.07.
18.08. - 25.08.

19.07. - 18.08.

25.08. - 01.09.

01.09. - 08.09.

1 090
1 490
1 620

1 600
2 030
2 170

2 010
2 440
2 570

2 900
3 290
3 430

3 710
4 240
4 720

4 060
4 860
5 230

4 160
4 960
5 330

3 610
4 000
4 140

2 120
2 510
2 640

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/3

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

UMAG

SOL GARDEN ISTRA

tttt

Sol Garden Istra for Plava Laguna - hotel & residence (depandance), je oblíbený
hotelový komplex v Umagu, je vzdálen zhruba 3 km od centra města. Moderně
zařízené pokoje, dobré jídlo, vysoká kvalita služeb vykouzlí fantastickou
dovolenou. Jsou zde velké venkovní bazény s tobogány a jinými vodními
atrakcemi postavenými v roce 2012. V hotelu pořádají pro své hosty každý den
animační programy pro děti i dospělé formou her, tanců, hudby, sportovních
aktivit (tenis, fitness, TRX, beach volejbal, bowling).
Vybavení hotelu: recepce, kadeřnictví, restaurace, ala carte restaurace, snack
bar u bazenu , bazén, bazén pro děti, aquapark (otevřen od června do září),
vnitřní bazén, fitness, masáže, krytý bazén, parkoviště, internet (WIFI),
klimatizace, výtah, jacuzzi, wellness, sauna, konferenční místnost
Ubytování: C3BP pokoj - dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, SAT TV,
klimatizace, koupelna, WC, balkon s pohledem do zeleně, minibar, WiFi
C3BPD pokoj - depandance - dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, SAT
TV, klimatizace, koupelna, WC, balkon s pohledem do zeleně, minibar, WiFi
Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu
Pláž: přírodní -200 m od hotelu
Wifi v hotelu zdarma. Check in: od 14 hod, check out do 10 hod • parkování
- 1 Eur/den - platba na místě.

depandance
hotel

hotel

Klimatizace

depandance

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 15. 2. 2019.
Sleva 15% při rezervaci do 15. 3. 2019 a 100% platbě do 1. 4. 2019.

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Slevy: osoba nad 12 let na přistýlce 20 %, dítě 3-11,99 let na vl. lůžku 25 %.

Umag – hotel Sol Garden Istra for Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Cena za osobu a noc
1/2 SWC BP depandance (C3BPD)
1/2 SWC BP hotel (C3BP)
1. dítě 0-11,99 l. na přistýlce se 2 dosp. os.
dítě 0-4,99 let bez nároku na lůžko
Nástup na pobyt/min. počet nocí

25.04. - 05.05. 05.05. - 23.05. 23.05. - 30.05. 30.05. - 06.06. 06.06. - 13.06. 13.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 08.07. 08.07. - 19.07. 19.07. - 18.08. 01.09. - 08.09.
08.09. - 22.09. 22.09. - 29.09.
25.08. - 01.09.
18.08. - 25.08.
1 460
1 220
1 980
1 810
2 050
2 220
2 430
2 530
2 740
2 870
2 250
1 600
1 360
2 190
1 980
2 290
2 430
2 670
2 770
2 940
3 110
2 500
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
denně/3

denně/3

denně/3

APARTMÁNY LANTERNA
Komplex apartmánů LANTERNA leží cca 13 km od centra Poreče na stejnojmenném poloostrůvku. Apartmány jsou v parku plném zeleně, vzdálené 50 - 250 metrů od členitých pláží. V areálu je veškeré vybavení pro
strávení příjemné dovolené: restaurace, bary, noční bar, disco club, taneční
terasa, směnárna, minigolf, tenis, půjčovna všech možných sportovních
potřeb, trampolíny a velmi dobře situované cvičební plochy pro aerobic
jsou přímo pod zelení s výhledem na moře. Je zde i možnost provozování
vodních sportů. Wifi na recepci.
V sezóně 2019 není možná rezervace apartmánů v termínech
22.06. - 06.07. 2019.
Ubytování: dobře vybavené malé STANDARD a SUPERIOR (renovované) apartmány pro 3, 4 a 6 osob, z nichž každý má balkón nebo terasu, kuchyňský kout
s veškerým vybavením, koupelnu se sprchou a WC. Apartmány pro 6 osob jsou
dvoupodlažní a mají 2 terasy. A3 superior typ A - renovovaný apartmán, 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s pohovkou, koupelna se sprchou,
kompletně vybavená kuchyň, ložní prádlo, balkon (37 m2) • A4 superior typ
A - renovovaný apartmán, 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s pohovkou, koupelna se sprchou, kompletně vybavená kuchyň, ložní prádlo, balkon (45 m2) • A6 superior typ A - renovovaný apartmán, 2 dvoulůžkové ložnice,
2 koupelny se sprchou/vanou, obývací místnost se 2 lůžky, kompletně vybavená kuchyň, ložní prádlo, 3 balkony / výhled do parku nebo strana k moři (90
m2). • A3 standard typ B - 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s pohovkou, koupelna se sprchou, kompletně vybavená kuchyň, ložní prádlo, balkon (37 m2) • A4 standard typ B - 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s pohovkou, koupelna se sprchou, kompletně vybavená kuchyň, ložní
prádlo, balkon (45 m2) • A6 standard typ B - 3 dvoulůžkové ložnice, 2 koupelny
se sprchou/vanou, obývací místnost se 2 lůžky, kompletně vybavená kuchyň,
ložní prádlo, 3 balkony/výhled do parku nebo strana k moři (90 m2).
Stravování: vlastní. • Pláž: oblázkově - písčitá, místy přírodní kamenitá s betonovými platy, travnatá. V blízkosti je i pláž pro psy. Pes možný za příplatek 11
Eur /den - platba na recepci (nutno nahlásit při rezervaci). Pozor: apartmány
jsou rozlohově malé, je nutno s tím počítat, abyste nebyli zklamáni !

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31. 1. 2019 a 100% platbě do 5.2.2019.
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc v apartmánu pro příslušný počet osob,
spotřebu vody a energie, závěrečný úklid, pobytovou taxu
Fakultativně: pes - 11 Euro/den (platí se na recepci)

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/3

POREČ

Superior apartmán 3

Standard apartmán 6

Superior apartmán 4

Superior apartmán 6

Standard apartmán 4

Poreč - apartmány Lanterna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
cena za apartmán a noc
Apartmán 3 standard B
Apartmán 4 standard B
Apartmán 6 standard B
Apartmán 3 superior A
Apartmán 4 superior A
Apartmán 6 superior A
Nástup na pobyt/min. počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

20.04. - 18.05. 18.05. - 31.05. 31.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 06.07. - 27.07. 27.07. - 19.08.
13.09. - 28.09. 05.09. - 13.09.
19.08. - 05.09.
520
850
1 360
1 510
1 910
2 650
630
1 000
1 580
1 950
2 430
3 380
960
1 510
2 390
2 940
3 670
4 960
740
1 070
1 580
1 800
2 240
2 940
920
1 360
1 990
2 240
2 870
3 750
1 290
1 730
2 720
3 230
4 080
5 360
denně/1

denně/1

denně/1

denně/1

denně/5

denně/7
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POREČ

HOTEL DELFIN

tt

Hotel Delfin Plava Laguna se nachází v parku turistické oblasti Zelená Laguna,
cca 6 km jižně od centra Poreče. Vybavení hotelu: recepce, klimatizovaná restaurace, kavárna, aperitiv bar, směnárna, kadeřnictví, internetová kavárna,
venkovní bazén se slanou vodou, terasa, parkoviště (placené). Pokoje: menší
jedno a dvoulůžkové se sprchou a WC, 2-lůžkové s možností přistýlky (kromě
pokojů bez balkonu), 4-lůžkové pokoje jsou složené ze 2 pokojů (4 pevná
lůžka) a jedné koupelny s WC. Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu. Možnost dokoupení obědů za 200 Kč na osobu a den.
Sport a zábava: venkovní bazén, dětské hřiště, vodní sporty, animační programy pro děti od 4 do 12 let každý den kromě soboty, pořádají se výlety
lodí, pronájem kol, potápění. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová
plata cca 100 m od hotelu, s modrou vlajkou.
wifi zdarma na recepci • check in od 14:00, check out do 10 hodin

dvoulůžkový pokoj s balkonem

Cena zahrnuje: 7 x ubytování za osobu, 7 x polopenzi, pobytovou taxu.
Fakultativně: pes - 13 Eur/den (na vyžádání), oběd - 200 Kč/os./den.
Povinný příplatek: parkování auta - 1 Eur/den (platba na recepci).

Poreč - hotel Delfín Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
1/2 SWC Economy (E2)
1/2+1 SWC Classic, balkon (C2B)
1/2+1 SWC, Classic, bakon směr moře (C2BN)
Slevy: dítě 0-11,99 let na přistýlce v pokoji s 2 DO

26.05. - 22.06.
6 580
6 860
7 070
zdarma

22.06. - 29.06.
8 260
8 750
8 960
zdarma

29.06. - 06.07.
8 750
9 240
9 450
zdarma

06.07. - 03.08.
9 380
9 800
10 080
zdarma

03.08. - 17.08.
8 890
9 380
9 800
zdarma

17.08. - 24.08.
8 470
8 750
8 960
zdarma

24.08. - 31.08.
7 770
8 050
8 260
zdarma

31.08. - 07.09.
6 090
6 370
6 580
zdarma

07.09. - 14.09.
5 320
5 740
6 020
zdarma

dítě 12-13,99 let na přistýlce v pokoji se 2 dosp. os.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

dítě 14-17,99 let v 1/2 s 1 dosp. osobou

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Pobyty na kratší dobu s možností příjezdu denně a ceny pro ubytování v pokoji 1/2+2 Classic balkon moře najdete na www.mediteran.cz.

APARTMÁNY ASTRA
Apartmány Astra Plava Laguna se nacházejí v turistické oblasti Zelená laguna, při pobřeží, uprostřed zeleně, cca 6 km od centra Poreče.
V budově recepce je směnárna, obchod a trezory k pronajmutí. V Zelené Laguně je spousta restaurací, pizzerií, taveren, casino, obchody, kadeřník, pošta,
sauna, lékař i zubař. WiFi je zdarma v blízkosti recepce. V sezoně jezdí turistický vláček do Poreče každých 30 minut (více informací na recepci). Hosté
mohou využívat i vybavení u vil Laguna Galijot.
Ubytování: Apartmány pro 4 osoby: A/4 má dvě dvoulůžkové ložnice, obývací místnost s kuchyňským koutem, Sat-TV, telefon, koupelnu (sprcha, WC,
fén), balkón nebo terasu, velikost cca 38 m2.
Stravování: vlastní. Možnost dokoupení polopenze za 450 Kč na osobu
a den ve vedlejším hotelu Delfin (polopenzi lze objednat pouze na celý pobyt,
nikoliv na jednotlivé dny). Děti 4-11,99 let mají slevu 50% na polopenzi. Dítě
do 3,99 let má polopenzi ZDARMA.
Pláž: přírodní kamenitá, místy oblázková, s betonovými platy, vzdálená je
100-400 metrů dle rozmístění jednotlivých vil. U pláže je bazén.
Sportovní aktivity: v místě jsou tenisové kurty, hřiště na fotbal, basketbal
a házenou, mini golf, stolní tenis, možnost pronájmu kol, bowling, bazén u vil
Galijot Plava Laguna.
Pes: je povolen, platba na recepci
13 Eur/den (nutné nahlásit při rezervaci).
Parkování: platí se na místě 1 Eur/den
- platba na recepci.
Minimální délka pobytu je 7 nocí,
příjezd možný každý den.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 10% při rezervaci do 31. 3. 2019
a 100% platbě do 10.4. 2019, platí pro termíny pobytu 1.6. – 29.6. 2019
Cena zahrnuje: nájem apartmánu pro 4 osoby na 7 nocí, spotřebu vody,
plynu a energií, povlečení, ručníky, úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: pes - 13 Eur/den (na vyžádání), polopenze - viz Stravování.
Povinný příplatek: parkování auta - 1 Eur/den (platba na recepci)

Poreč - Apartmány Astra Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Apartmán 4 (A4TP)

9 380

11 760

14 630

15.06. - 22.06.
10.08. - 17.08.
15 540

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/7

denně/7

denně/7

denně/7
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11.05. - 01.06.

01.06. - 08.06. 08.06. - 15.06.

22.06. - 29.06. 29.06. - 20.07.

20.07. - 03.08.

03.08. - 10.08.

17.08. - 24.08.

24.08. - 31.08.

31.08. - 28.09.

16 730

19 600

21 980

20 020

13 860

9 660

8 470

denně/7

denně/7

denně/7

denně/7

denně/7

denně/7

denně/7

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

POREČ

HOTEL MATERADA

ttt

Hotel Materada Plava Laguna je plně klimatizovaný, leží přímo u moře, od
kterého jej dělí pouze krásný park s travnatými plochami ideálními pro slunění i relaxaci. Je zde nabídka sportovního vyžití a pro ty menší dětské hřiště.
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s balkonem (s možností přistýlky) směr park.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. K večeři navíc přísluší
nápoje dle výběru - točené pivo, stolní víno červené nebo bílé, džus, minerální
voda (v období 25.4. - 28.9.). 1 x týdně tématická večeře (27.5. - 6.9. 2019). Pro
děti do 14 let "Lagunino happy meal". Animační programy (mimo sobotu):
pro děti 4-8 let a 9 - 12 v období 19.5. - 13.9. 2019, pro mladé 13-17 let v období
16.6. - 23.8.2019. Pláž: 100 m od hotelu, oblázková, kamenné a travnaté
plochy, lehátka a slunečníky (za příplatek), sprchy, restaurace, bary.
Bazén: venkovní sladkovodní bazén 25 x 12,50 m, hloubka 1,35 - 1,9 m, dětský
bazén sladkovodní. 7 x 7 m, hloubka 0,65 - 0,8 m. Lehátka a slunečníky,
zdarma ručníky u bazénu (vratná kauce).
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Příjezd možný denně, minimum 7 nocí.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
SLEVA 1500 Kč/pokoj s 2 dosp. osobami/pobyt na 7 nocí - platí
pro rezervace do 28.2. 2019 a pro všechny termíny v sezoně 2019.
Cena zahrnuje: 7 x ubytování za osobu, 7 x polopenzi, pobytovou taxu.
Povinný příplatek: parkování auta - 1 Eur/den (platba na recepci),

Poreč - hotel Materada Plava Laguna • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
1/2 SWC BP
1/2+1 SWC BP
Slevy: Dítě 0-4,99 let bez lůžka
dítě 0-11,99 let na přistýlce se 2 dosp. os.
Dítě 12-13,99 let na přistýlce v pokoji se 2 DO

01.06. - 08.06. 08.06. - 15.06. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 20.07. 20.07. - 27.07. 27.07. - 10.08. 24.08. - 31.08. 31.08. - 07.09. 07.09. - 14.09. 14.09. - 29.09.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.
10 990
11 200
12 810
14 980
15 680
16 800
17 290
13 300
11 900
8 400
7 700
10 990
11 200
12 810
14 980
15 680
16 800
17 290
13 300
11 900
8 400
7 700
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

HOTEL ZORNA

ttt

Hotel Zorna Plava Laguna je plně klimatizovaný hotel vzdálený 5 km od Poreče, recepce, směnárna, aperitiv bar, WiFi zdarma, restaurace, TV místnost,
kolárna, venkovní bazén. V letní sezoně nabízí animační programy pro děti
i dospělé.
Ubytování: pěkné dvoulůžkové pokoje bez balkonu, telefon, koupelna/WC,
fén, SAT TV. Možnost přistýlky pro dítě do 12 let za příplatek.
Stravování: all inclusive formou bufetu stejně jako občerstvení odpoledne a pozdě večer, nápoje - červené a bílé víno, pivo, nealkoholické nápoje, překapávaná káva, čaj. (snídaně 7-10 hod., oběd 12-14 hod., večeře
18.30-21 hod., odpolední snack 16.30-17.30. a noční snack 22 - 23 hod.).
V baru 8 do 23.00 hodin místní alkoholické a nealkoholické nápoje, káva
espresso. 1 x týdně tématická nebo gala večeře (27.5. - 6.9. 2019). Možnost
vegetariánské stravy.
Sport a zábava (možno rezervovat zdarma v rámci All inclusive balíčku):
tenisový kurt, stolní tenis, mini golf, petanque, squash, kola, kulečník, šipky
a různé hry a sportovní turnaje. Denní sportovní aktivity, čtyřikrát týdně
denní a večerní animační programy pro děti i dospělé. Přesný seznam aktivit
zdarma na recepci. Animační programy od 15.5. do 13.9.
Pláž: vzdálena 30 m od hotelu, oblázková, travnaté a betonové plochy, slunečníky a lehátka za poplatek, sprchy, pláž je označena modrou vlajkou.
Hotelový bazén: venkovní sladkovodní bazén (17 x 8 m, hloubka 1,2-1,68 m),
lehátka a slunečníky
Hosté hotelu jsou povinni nosit na ruce náramek, který jim umožňuje čerpat
službu all inclusive.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Check in od 14.00, check out do 10.00 hod.
Příjezd možný denně, minimum 7 nocí.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 2180 Kč/2 dosp. osoby/7 noci platí
pro rezervace do 15.3. 2019 a pro termíny po celou sezonu.
Cena zahrnuje: 7 x ubytování za osobu, 7 x All inclusive, pobytovou taxu.
Povinný příplatek: parkování auta - 1 Eur/den (platba na recepci).

Poreč - hotel Zorna Plava Laguna • ALL INCLUSIVE • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
1/2+1 SWC M
2. dítě 5-11,99 let na lůžku s rodiči (za 7 nocí)
Slevy: D 0-13,99 let na přistýlce
2. D 0-4,99 l bez lůžka

26.05. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 03.08. 03.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08. 31.08. - 07.09. 07.09. - 14.09.
10 430
11 340
13 020
16 380
17 290
19 180
18 270
16 590
14 910
13 020
10 150
3 150

3 430

3 920

4 970

5 250

5 880

5 530

5 040

4 550

3 920

3 080

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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POREČ

HOTEL ALBATROS
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Hotel Albatros Plava Laguna patří k jednomu z nejluxusnějších All inclusive
hotelů v Poreči. Chcete-li si si užít bezstarostnou dovolenou, hotel Laguna
Albatros Plava Laguna je tu pro vás. Hotel je vzdálen 5 km od centra Poreče
a 100 m od moře. V sezoně jezdí turist. vláček do města každých 30 minut,
autobus a loď každých 60 min.
Vybavení: Sedmipatrový hotel je plně klimatizovaný, má dva venkovní bazény, dětský bazén, WiFi připojení, restauraci, aperitiv bar, úschovnu kol,
směnárnu, animační programy pro děti i dospělé (Miniklub pro děti 4-12 let),
večerní program. Parkování pro 1 auto na den stojí 1 EUR/den..
Ubytování: moderní dvoulůžkové pokoje, telefon, koupelna/WC, fén, část
pokojů s balkonem s výhledem do parku, WIFI. Přistýlka pro děti k dispozici
(na dotaz). Minibar za příplatek. Hotel má i pokoje pro tělesně postižené.
Stravování: All inclusive formou bufetu (snídaně, oběd, večeře), snack u bazénu od 11.00. do 23.30 h., točené nápoje (víno, pivo, nealko), alkoholické
nápoje místní výroby, překapávaná káva, čaj. Možnost vegetariánské stravy.
Snídaně od 7 do 10 hodin, oběd od 12 do 14 hodin a večeře od 18.30 do 21
hodin. Tématická večeře vždy 1x týdně od 28.5. do 7.9. 2019.
Pláž: vzdálená 100 m od hotelu, betonová plata, travnaté plochy, oblázky,
lehátka a slunečníky za poplatek, sprchy, restaurace a bary.
Hotelový bazén: 2 venkovní sladkovodní bazény (102 a 224 m2), dětský
bazén (50 m2), lehátka, zdarma ručníky u bazénu (na kauci)
Sport: v rámci All inclusive možno rezervovat tenis, mini golf, kola a další
sport. vybavení. Přesný seznam na recepci kde si děláte rezervaci sportovišť.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Příjezd možný autem každý den, minimum 7 nocí. • check in od 14.00, check out do 10.00
V hotelu je zapotřebí nosit stále na ruce náramek s označením all inclusive.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
SLEVA 2520 Kč/2 dosp. osoby/7 nocí - platí pro rezervace do 28.2.2019
a pro termíny po celou sezonu. Záloha 50 % je splatná do 15.3.2019.
Cena zahrnuje: 7 x ubytování za osobu, 7 x All inclusive, pobytovou taxu.
Povinný příplatek: parkování auta - 1 Eur/den (platba na recepci),

Poreč - hotel Albatros Plava Laguna • ALL INCLUSIVE • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
1/2+1 SWC BP
Dítě 0- 13,99 let na přistýlce s 2 DO
2. dítě 0-4,99 let na lůžku s rodiči

22.05. - 01.06.
13 720
zdarma
zdarma

01.06. - 08.06.
15 190
zdarma
zdarma

08.06. - 22.06.
15 610
zdarma
zdarma

22.06. - 13.07.
20 160
zdarma
zdarma

13.07. - 17.08.
21 560
zdarma
zdarma

17.08. - 24.08.
19 950
zdarma
zdarma

24.08. - 31.08.
17 990
zdarma
zdarma

31.08. - 07.09.
16 100
zdarma
zdarma

07.09. - 14.09.
12 040
zdarma
zdarma

4 130

4 550

4 760

6 090

6 510

6 020

5 460

4 900

3 710

2. dítě 5-11,99 let na lůžku s rodiči (cena za 7 nocí)

DUGA UVALA
HOTEL DUGA UVALA

Duga Uvala - hotel Duga Uvala
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
Hotel 1/2(+1) Standard

13.04. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07.
28.09. - 02.11. 31.08. - 28.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
1 090
1 160
1 340
1 420

13.07. - 17.08.
1 610

Dítě 5-11,99 na přistýlce v pokoji se 2 dosp. os.

560

560

560

560

560

D 5-11,99 na pevném lůžku

750

820

990

1 080

1 270

dítě 0-4,99 let na přistýlce s 2 dospělými osobami

260

260

260

260

260

1 050

1 120

1 250

1 340

1 510

dítě 0-4,99 let na pevném lůžku

410

480

610

700

870

D 5-11,99 na pevném lůžku

700

770

900

990

1 170

1 590

Hotel 1/3 (+1) Superior

1 070

1 170

1 310

1 400

dítě 0-4,99 let na pevném lůžku

430

540

670

760

950

D 5-11,99 na pevném lůžku

730

830

970

1 050

1 250

1 400

Hotel 1/4(+1) Family

1 010

1 060

1 200

1 270

dítě 0-4,99 let na pevném lůžku

370

420

560

630

770

D 5-11,99 na pevném lůžku

660

720

850

920

1 060

Podkroví 1/3(+1) pokoj

980

1 040

1 160

1 220

1 380

dítě 0-4,99 let na pevném lůžku

340

400

520

590

740

D 5-11,99 na pevném lůžku

640

700

820

880

1 040

Podkroví 1/2 pokoj

osoba nad 12 let na přistýlce v pokojích (+1)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

850

850

850

850

850

denně/3

denně/4

denně/5

denně/5

denně/5

pokoj Standard

Možnost ubytování v depandancích hotelu Duga Uvala
- ceny a termíny na www.mediteran.cz
Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: Možnost pronájmu ledničky za
7,5 Eur/den - platba na místě • Příplatek: parkování 5 Eur/den- platba na místě

18

Resort Duga Uvala se nachází asi 25 km od Puly, v klidné zátoce na východní straně
Istrijského poloostrova. Resort je na samotě ve velmi klidném místě v blízkosti velké
pláže s přírodními oblázky. Nejbližší vesničky jsou v okruhu 5 km. Hotel má venkovní
a vnitřní bazén který je cca od 15.6. do 15.9 uzavřen. WiFi zdarma. Ubytování: prostorné pokoje mají koupelnu, WC, klimatizaci, SAT TV. Hotel - pokoj Standard: max
2 dosp. os. a 1 dítě do 7 let, dvoulůž. pokoj (Queen nebo Twin bed), balkon směr do
parku, možnost přistýlky pro dítě do 7 let ( 80x 140 cm) • hotel - pokoj Superior: pro
2-3 dosp. os. + možnost 1 přistýlky, dvoulůž. pokoj (Queen bed), rozkládací pohovka,
možnost 1 přistýlky (80 x 180 cm), balkon s bočním směrem na mořskou stranu •
hotel - pokoj family: pro 3-4 dosp. os. + možnost 1 přistýlky, 2 x dvoulůž. pokoj (1.
ložnice Queen bed a 2. ložnice s 1 lůžkem a rozkládacím lůžkem) s možností 1 přistýlky
(80 x 180 cm), balkon směrem na mořskou stranu (boční pohled) • podkroví - pokoj
Double: max pro 2 dosp. os., dvoulůž. pokoj (twin postele), podkrovní okno do parku
• podkroví - pokoj family pro 2-3 dosp. os. +1 přistýlka, dvoulůž. pokoj (Queen bed
,rozkládací gauč, možnost přistýlky 80 x 180 cm na dotaz, podkrovní okno do parku.
• Stravování: Polopenze (snídaně, večeře) v restauraci Zeleni. Náramek s čipem: každý
host obdrží při příjezdu náramek s čipem, který slouží pro bezhotovostní placení
v rámci resortu. Platbou přes náramek má host nárok na 10% slevu všech služeb
v rámci resortu. Sportovní vyžití, pláž: vnitřní bazén (cca od 15.6. do 14.9 uzavřen),
venkovní bazén s vodním barem (15.6.-31.8.2019, slunečníky a lehátka u bazénu a na
pláži (za poplatek), menší oblázková a kamenitá pláž, 100 m od hotelu, pozvolný přístup do moře, oblázkové plochy na opalování, částečně i stín borovic, v blízkosti i veřejná oblázková pláž, přírodní kamenité pláže v okolí, fitness, hřiště s umělým
povrchem na házenou, malou kopanou, tenis a streetball a starší hřiště na minigolf.
Příjezd: od 15.00 hod., opuštění pokoje nejpozději do 10.00 hod.
Upozornění - při předčasném příjezdu nebo pozdním opuštění bude zákazník platit
poplatek 10 Eur, platba na místě.

ROVINJ

Resort Villas Rubin

ttt

Resort Villas Rubin se nachází v jižní části oblasti Rovinje, cca 3 km od centra
města Rovinj autem nebo 7 km pěknou procházkou pěšky. Naleznete zde vše
potřebné pro bezstarostnou dovolenou. Upravené trávníky, olivovníky, stíny
borovic a skalnaté i oblázkové pláže dodávají resortu krásnou atmosféru přičemž řada zařízení v resortu poskytuje komfort a rozmanitost zážitků. V resortu je několik restaurací, barů nebo pizzeria. Celý areál je přístupný
i domácím mazlíčkům (za příplatek). V sezoně je zde mnoho animačních programů pro děti i dospělé. Check in: 15:00 hod, Check out: 10:00 hod.
Ubytování Apartmány: STUDIO 2+1 (STD3) - 30 m2 - studio pro 3 osoby, dvě
oddělená lůžka a přistýlka, kuchyňský kout, koupelna, klimatizace, SAT TV,
fén, terasa nebo balkón, internetová přípojka. A 2+2 (N41) - 33 m2 - apartmán
pro 4 osoby, jedna ložnice s oddělenými lůžky, rozkládací gauč (190x160 cm)
pro 2 dosp. osoby, kuchyňský kout, koupelna, klimatizace, SAT TV, fén, terasa
nebo balkón, internetová přípojka. A 4+1 (N52) - 38 m2 - apartmán pro 5
osob, dvě dvoulůžkové ložnice (oddělená lůžka), rozkládací gauč (190x160
cm) pro 1 dosp. osobu, kuchyňský kout, koupelna, klimatizace, SAT TV, fén,
terasa nebo balkón, internetová přípojka. A 4+1 (N52X) - 43 m2 - apartmán
pro 5 osob, dvě dvoulůžkové ložnice (1 ložnice má oddělená lůžka, 1 ložnice
má manželskou postel), rozkládací gauč (190x160 cm) pro 1 dosp. osobu,
kuchyňský kout, koupelna, klimatizace, SAT TV, fén, terasa nebo balkón, internetová přípojka. Stravování: vlastní.
Pokoje Villas Rubin: Ubytování - 1/2+1 B standard (C21) - 20 m2 - dvoulůžková
ložnice s oddělenými lůžky, přistýlka, koupelna, klimatizace, SAT TV, přípojka
k internetu, balkon nebo terasa. Stravování: snídaně i večeře formou bufetu.
Plná penze není možná.
Pláž, bazény: oblázková, písčitá, betonová plata, dětská pláž, vzdálenost
zhruba 50-100 m od ubytování. Za příplatek lehátka, k dispozici sprchy. Několik venkovních bazénů s toboganem (za poplatek), plocha 732 m2, sladká
voda, hloubka 135 cm. Dětský bazén má hloubku 40 cm, plochu 130 m2,
sladká voda. • Parkování ZDARMA

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20 % při rezervaci do 15. 02. 2019 a 100% platbě do 28.02.2019
Sleva 10 % při rezervaci do 15. 03. 2019 a 100% platbě do 28. 03. 2019

Rovinj – resort Villas Rubin - apartmány • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
30.05. - 07.06. 07.06. - 20.06. 20.06. - 05.07. 05.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
cena za apartmán a noc 15.09. - 30.10. 08.09. - 15.09.
01.09. - 08.09. 25.08. - 01.09. 18.08. - 25.08.
Studio 2+1 (STD3)
1 430
2 270
2 710
3 660
4 090
4 420
4 830
Apartmán 2+2 (N41)
1 650
2 600
3 070
4 200
4 680
5 080
5 560
Apartmán 4+1 (N52)
1 830
2 890
3 440
4 680
5 190
5 590
6 140
Apartmán 4 +1 (N52 X) 2 200
3 470
4 130
5 590
6 250
6 760
7 420
Nástup na pobyt/min. počet nocí denně/3

denně/4

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského
vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu

Rovinj – resort Villas Rubin - pokoje s HB • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
30.05. - 07.06. 07.06. - 20.06. 20.06. - 05.07. 05.07. - 19.07. 19.07. - 18.08.
cena za osobu a noc 15.09. - 31.10. 08.09. - 15.09.
01.09. - 08.09. 25.08. - 01.09. 18.08. - 25.08.
1/2 (+1) standard (C21)
810
1 220
1 470
1 950
2 090
2 280
2 460
Dítě 2-9,99 let na přist.
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Nástup na pobyt/min. počet nocí denně/3

denně/4

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Slevy: dítě 2-9,99 let na přist. se 2 dosp. os. ZDARMA, 2 děti 2-9,99 v pokoji s 1 dosp.os. - 50 %, dítě starší 10 let na přistýlce s 2 DO - 50 %, dítě 2-9,99 let na
vlastním lůžku s 1 DO - 40%, D 0-1,99 bez lůžka a stravy - zdarma.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sleva za včasný nákup je vázána na jméno účastníka. Pokud dojde ke změně jména účastníka
méně jak 14 dní před termínem zájezdu, bude zpětně sleva za včasný nákup odebrána a zákazník je povinnen doplatit
ubytování do plné výše ceny bez slevy First minute.

HOTEL BRIONI
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Hotel Brioni** se nachází 4 km od historického centra Puly, přímo u moře
v blízkosti terasovitých pláží, je obklopen bohatou zelení na jedné straně
a pláží na straně druhé. Skládá se ze 4 budov, hotelové pokoje jsou částečně
renovované.
Vybavení hotelu: recepce, restarurace, aperitiv bar, TV místnost, disco bar,
terasa, venkovní bazén a vnitřní bazén s mořskou vodou, sauna. WiFi zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje, možnost přistýlky na vyžádání (pro děti do
11,99 let) mají koupelnu se sprchou a WC, telefon, SAT TV, balkon směrem na
mořskou stranu nebo do parku. Velikost pokojů je 23,5 m2.
Stravování: polopenze formou bufetu (snídaně, večeře) + nápoj k večeři (nealko nápoje, točené pivo, víno). Na přání vegetariánská strava, dietní strava
(nutno nahlásit). 1x týdně tématická istrijská večeře.
Sport a zábava: tenisové kurty, stolní tenis, mini-golf, plážový volejbal, fotbal,
pronájem jízdních kol a vodních rekvizit a spousta dalších aktivit. Do Puly jezdí
pravidelný autobus, zastávka v blízkosti.
Animace, zábava: animační programy pro děti i dospělé v rámci Park Plaza
Verudela. Více informací na recepci hotelu.
Pláž: přímo u hotelu jsou betonová plata, cca 100 metrů od hotelu je přírodní
oblázková pláž Ambrela. Obě pláže mají Modrou vlajku (čisté moře a pláž),
možnost pronájmu lehátek a slunečníků, plavčíci, kabiny na převlékání.
Bazén s mořskou vodou: venkovní 11 x 5 m s hloubkou 0,5 m pro děti včetně
lehátek, vnitřní bazén 17 x 8,5 m, hloubka 130 cm, lehátka u bazénu. (vnitřní
bazén může být během letní sezony uzavřen - informace na recepci)
Příjezd možný každý den, check in od 14.00, check out do 10.00
Zvířata nejsou dovolena.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 15.02.2019 a 100% platbě do 01.03.2019
(minimální délka pobytu 5 nocí).
Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Slevy: dítě do 11,99 let na pevném lůžku v pokoji s 1 dosp. osobou - 30 %,
dítě do 2,99 let bez lůžka - ZDARMA.

PULA

Pula - hotel Brioni • příjezd možný každý den
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc
1/2 (+1) SWC Balkon park
1/2 (+1) SWC Balkon moře
1/1 SWC balkon moře
1/1 SWC balkon park
Sleva: dítě 3-11,99 let na přist. se 2 dosp. os
Nástup na pobyt/min. počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

25.05. - 08.06.
14.09. - 28.09.
1 330
1 460
1 900
1 770

08.06. - 29.06.
07.09. - 14.09.
1 590
1 720
2 160
2 030

29.06. - 13.07.
24.08. - 07.09.
1 700
1 830
2 270
2 140

13.07. - 24.08.
1 990
2 120
2 560
2 430

50 %

50 %

50 %

50 %

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5
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FAŽANA - MOBILNÍ DOMKY

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

Kemp Pineta se nachází pouhých 10 minut chůze po pobřeží od městečka
Fažana a osm kilometrů od historického města Pula. Z kempu je nádherný
výhled na záliv Fažana a souostroví Brijuni. V kempu se nachází restaurace,
která nabízí rybí a masové speciality, obchod s potravinami, novinový stánek,
pekárna, dětské hřiště.Ubytování: mobilní domek Galija: 24 m2, 8 x 3 m, 2
ložnice - 1. ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s oddělenými lůžky, vybavený kuchyňský kout, lednička, jídelní kout, rozkládací gauč pro 2 osoby,
1 koupelna se sprchou a WC, dřevěná terasa 4 x 2,5 m, ručníky, povlečení,
SAT, klimatizace, parkování • mobilní domek Vanga 32 m2, 8 x 4 m, 2 ložnice
- 1. ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s oddělenými lůžky, vybavený kuchyňský kout, lednička, jídelní kout, rozkládací gauč pro 2 osoby, 2 koupelny
se sprchou a WC, dřevěná terasa 4 x 2,5 m, ručníky, povlečení, SAT TV, klimatizace, parkování • mobilní domek Vanga PREMIUM - blíže k moři 32 m2,
8 x 4 m, 2 ložnice - 1. ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s oddělenými
lůžky, vybavený kuchyňský kout, lednička, jídelní kout, rozkládací gauč pro
2 osoby, 2 koupelny se sprchou a WC, dřevěná terasa 4 x 2,5 m , zahradní
nábytek, ručníky, povlečení, SAT TV, klimatizace, parkování, CD/DVD přehrávač, mikrovlná trouba, kávovar. Sportovní vyžítí v kempu: volejbal, basketbal,
stolní tenis , minigolf, dětské hřiště , trampolína , vodní sporty. Stravování:
bez stravy.
Pláž: oblázková, betonová mola.
check in 16:00, check out 10:00

sleva 15% při rezervaci do 31.1.2019 a 100% do 15.2.2019
sleva 10 % při rezervaci v období 1.2.- 31.3.2019 a 100% platbě do 15.4.2019

AKCE Sleva 7=6 platí pro pobyty na 7 nocí do 15.6., sleva bude odečtena při
rezervaci. Slevy FM a 7=6 se nesčítají.

Domácí mazlíčci
povoleni.

Fažana - kemp Pineta, mobilní domky Adriatic
Typ ubytování / datum
Cena za domek a noc
MBH Galija 4+2 24 m2
MBH Vanga 4+2 32 m2
MBH Vanga 4+2 32 m2 PREMIUM
Nástup na pobyt/min. počet nocí

26.04. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08. 24.08. - 31.08.
12.09. - 30.09. 31.08. - 12.09.
3 750
4 650
3 640
2 730
2 050
1 570
4 290
5 370
4 120
3 170
2 350
1 770
4 770
5 610
4 530
3 470
2 560
1 980
denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

Cena zahrnuje: 1x nájem mobilního domku pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, použití kuchyňského vybavení,
ložní prádlo, ručníky, klimatizaci, parkování. Povinné příplatky - platby na místě: závěrečný úklid 30 Eur/ mobilní domek,
pobytová taxa cca 1,10 Eur/osobu/den, dítě 12-17,99 0,55 Eur/os/den, jednorázový přihlašovací poplatek - 4 Eur/osoba, vratná
kauce 100 Eur - vše platby na místě. Fakultativně: domácí mazlíček 8 Eur/den • dětská postýlka 5 Eur/den

ROVINJ

Rovinj – ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2
Apartmán 3
Apartmán 4
Apartmán B4
Apartmán B5
Apartmán B6

11.05.-15.06
31.08.-28.09.
5 542
6 699
7 795
9 196
10 170
11 084

15.06.-22.06. 22.06. - 13.07.

13.07. - 20.07. 20.07. - 27.07. 27.07. - 10.08. 10.08. - 17.08. 17.08. - 24.08.

24.08.-31.08.
6 370 8 820 8 404
7 700 10 220 9 561
8 960 12 390 11 876
10 570 13 720 13 154
11 690 15 120 14 433
12 740 16 170 15 469

9 660
10 990
13 650
15 120
16 590
17 780

13 510
15 190
17 150
20 370
21 700
22 820

14 420
16 240
18 340
21 770
23 170
24 780

15 120
17 010
19 250
22 820
24 290
25 480

10 360
11 830
14 560
16 170
17 780
19 110

RIVIJERA PULA

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Apartmány pro 2-6 osob jsou rozmístěny po celé Rovinji, v různé vzdálenosti
od centra města a od pláže (200-2000 metrů). Jsou vždy standardně vybaveny pro příslušný počet osob lůžky, obývací místností s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, koupelnou (sprcha, WC) a většinou balkónem nebo
terasou. Stravování: vlastní. Parkování v blízkosti apartmánu.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Platba na místě: Na místě se platí jednorázový přihlašovací poplatek 5 Eur
na osobu a pobyt. Fakultativně: dítě 2-6,99 let bez lůžka - příplatek +170
Kč/den. Pes je možný za příplatek 7 Eur na den - splatný na místě, ale nutno
nahlásit již při rezervaci. Klimatizace je možná za příplatek 5 Eur na den splatný na místě, ale nutno nahlásit již při rezervaci.
*Příjezd autem: Nástup v období 13.7.-24.8.2019 pouze v sobotu na min.
7 nocí, v termínech 22.6.-13.7. a 24.8.-7.9. 2019 je nástup možný každý
den na min. 5 nocí, v ostatních termínech je nástup také možný každý
den na min. 3 noci.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31.3. 2019. Sleva se nemůže
kombinovat s akcí 7=6 (červeně podbarvené ceny v tabulkách).

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Pula - nejznámější středisko na riviéře Pula. Patří k nejstarším městům na
východě Jadranu, leží téměř na špici Istrijského poloostrova a má 60 000
obyvatel. Významnou památkou je pulská Aréna ze 3. stol. před naším letopočtem. V blízkosti se nachází NP Brijuni, místo častých výletů.
Apartmány a studia jsou umístěny v letoviscích Pula, Banjole, Premantura,
Pješčana Uvala, Štinjan, Valbandon, Fažana a Ližnjan. Pláže jsou přírodní,
oblázkové, písečné nebo kamenité. Někde může být přístup i po schodech.
Zona 1: apartmány a studia jsou vzdáleny od moře 200 až 2000 m.
Parkování je zajištěno přímo u apartmánu nebo v blízkosti.
Stravování: vlastní. Pláže: oblázkové, místy kamenité.
Příjezd: *Nástup v období 13.7.-24.8.2019 pouze v sobotu na min. 7 nocí,
v termínech 22.6.-13.7. a 24.8.-7.9. 2019 je nástup možný každý den na
min. 5 nocí, v ostatních termínech je min. délka pobytu 3 noci.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Pula – ubytování v soukromí
Datum/
11.05. - 15.06. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06.29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 24.08. 24.08. - 31.08.
Typ ubytování 31.08. - 19.10.
Apartmán 2
5 542
6 370
8 190
7 673
8 820
10 049 12 390
7 125
Apartmán 3
6 334
7 280
9 380
8 709
10 010 10 536 13 020
8 161
Apartmán A4
7 978
9 170
11 060 10 353 11 900
13 154
16 170
9 622
Apartmán B4
8 404
9 660
12 600
11 693
13 440
14 312
17 570 10 962
Apartmán B5
8 770
10 080 13 300 12 424 14 280 15 225 18 620
11 571
Apartmán B6
10 170
11 690 14 420 13 337
15 330
17 113
20 720 12 545
Apartmán C6
11 693
13 440 14 980 13 824 15 890 17 783
21 560 13 033
Upozornění: A2-studio nebo apartmán s oddělenou ložnicí, Apt. typ A4 se skládá z jedné ložnice pro 2 osoby a 2 lůžek v obytné
místnosti (rozkládací pohovka), Apt. B4 má 2x dvoulůžkovou ložnici. Parkování je zajištěno u apartmánu nebo v blízkosti.
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Sleva 10% při rezervaci do 31.3. 2019. Sleva se nemůže
kombinovat s akcí 7=6 (červeně podbarvené ceny v tabulkách).
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: dítě 2-6,99 let bez lůžka - příplatek +170 Kč/den.
• pes - 7 Eur/den, klimatizace - 5 Eur/den (na vyžádání) – platí se vše na místě.
Přihlašovací poplatek 5 Eur/osoba/pobyt - platba na místě.

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY.
V případě autobusové dopravy vás autobus vyloží
u partnerské agentury v Pule, kde se ohlásíte.
Bližší informace k dopravě v cestovní kanceláři.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

BANJOLE

RESORT CENTINERA

ttt

Komplex tří hotelových budov se nachází na pobřeží rozlehlé a členité obce
Banjole, v mediteránské vegetaci a v piniových hájích, v otevřené zátoce
s bílou oblázkovou pláží a jejími členitými výběžky. K dispozici je vnitřní
bazén se slanou vodou (cca 2.6.-8.9.2019 uzavřen). Promenáda v piniích lemuje zátoku a spojuje jednotlivé pavilony, kavárničky, stánky a restauraci.
Popis: 139 pokojů v klimatizovaných budovách Marco, Luka a Igor, recepce
s denním barem, vnitřní bazén se slanou vodou, obchod, restaurace, společenská místnost, biliár, stolní tenis, internetový koutek, venkovní bar, stánky,
rychlé občerstvení, pobřežní promenáda, sportoviště, stolní tenis, dětský
koutek, nedaleké tenisové kurty, půjčovna loděk a šlapadel, potápěčské centrum, parkoviště. Ubytování: Pokoje mají moderní a vkusný nábytek, SAT TV,
minibar a telefon, příslušenství, fén, boční výhled na moře, balkón (v pokojích
s balkonem) nebo francouzské okno (v pokojích bez balkonu), WIFI. Rodinné
pokoje mají jednu ložnici, ve které jsou 4 lůžka, balkon. Dvoulůžkové pokoje
(standard A) s francouzským oknem, možnost jedné přistýlky. Dvoulůžkové
pokoje s balkonem (standard B), možnost až 2 přistýlek, všechny jsou v jedné
místnosti. Rodinné pokoje ( family) se 2 dvoulůžkovými ložnicemi, 2 balkony.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu, nápoje k večeři
v ceně (džus ,minerální voda, stolní víno a točené pivo). Možnost dokoupení
obědů a nápojů během oběda (džus, minerální voda, stolní víno a točené
pivo) za 300 Kč na osobu a den, děti 3-,99 let mají slevu 50% , děti do 2,99
let mají oběd zdarma. Pláž: 40–80 m oblázkové a kamínkové pláže, pozvolný
vstup, 180 m vápencová plata, před hotelem uměle vybudované přístupy
k vodě. Animační programy pro děti a dospělé v období 9.6.-13.9.2019 (každý
den kromě soboty)

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 15. 2. 2019
Cena zahrnuje: 1 x ubytování za osobu, 1 x polopenzi včetně nápojů. Sleva
(pokoje standard, s 2 dosp. os.): Dítě do 5,99 let na přistýlce ZDARMA, dítě
6 - 11,99 let na přistýlce - 50 %, osoba 12+ na přistýlce - 30 %.
Fakultativně: parkování auta za 1 Eur den; WiFi - 7 Eur na pokoj a pobyt platba na místě, oběd za 300 Kč na osobu a den. Pronájem tenisových kurtů,
půjčovna šlapadel a další sportovní vyžití - informace na recepci (služby za
poplatek). Povinný příplatek na místě: Na místě se po příjezdu platí na recepci
pobytová taxa ve výši 10 HRK na osobu a den (1.6.-30.9.) a nebo 8 HRK
osoba/den (do 1.6. a od 1.10.) (děti 12-17,99 let platí 50 %).

Klimatizace

Pula-Banjole – Resort Centinera • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc
1/2(+1) SWC M ( standard A SSV)
1/2+1 nebo 1/2+2 SWC BM ( standard B)
1/4 SWC B (Family BLC SSV)

20.04. - 18.05. 18.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 31.08.
14.09. - 12.10.
07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09.
1 110
1 250
1 550
1 650
1 980
1 210
1 380
1 720
1 820
2 150
1 550
1 720
2 090
2 190
2 590
dítě 0-5,99 v rod. pokoji na pevném lůžku se 2 dosp. os.
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
dítě 6-11,99 v rod. pokoji na pevném lůžku se 2 dosp. os.
780
860
1 050
1 100
1 300
dítě 12+ v rod. pokoji na pevném lůžku se 2 dosp.os.
1 090
1 200
1 460
1 530
1 810

Nástup na pobyt/min. počet nocí

rodinný pokoj

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/7

restaurace

MOBILNÍ DOMKY CENTINERA
Moderní prostorné mobilní domky jsou situované cca 20 m od moře v resortu
Centinera. Ubytování: mobilní domek, velikost 37 m2 + 18 m2 zastřešená terasa s vybavením, 2x ložnice (1x s dvoulůžkem 150 x 210 cm a 1x ložnice s 2
lůžky 80 x 210 cm), 2 koupelna se sprchou a WC, denní místnost s rozkládacím gaučem, plně vybavená kuchyň včetně nádobí a příborů, ručníky a povlečení, SAt TV, klimatizace, stolek a židličky na terase. Stravování: vlastní,
za příplatek možno zakoupit snídaně nebo večeře, dítě do 3 let zdarma s rodiči, dítě 3-9,99 let má slevu 50 %. Pláž: oblázková pláž cca 20 od mobilních
domků. Animační programy pro děti a dospělé od 9.6. do 13.9. každý den
kromě soboty. Vnitřní bazén v resortu Centinera uzavřen od 2.6. do 15.9. 2019
Další poplatky na místě: pobytová taxa - 10 KN dosp. os./den, dítě 12-18 let
platí polovic - platba při příjezdu na recepci, parkování 1 Eur/den, WiFi - 7
Eur/pobyt - platby na recepci. Důležité upozornění: závěrečný úklid se platí
35 Eur, kauce ve výši 150 Eur se skládá na recepci a vrací se v den odjezdu.
Check in od 15.00, check out do 10.00.
Cena zahrnuje: 1 x nájem mobilního domku pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energií, ložní prádlo, ručníky. Povinný příplatek na místě: pobytová taxa
10 KN/den/os. se platí na recepci, parkování 1 Eur/den, závěrečný úklid 35
Eur a depozit 150 Eur. Vše se platí a skládá na recepci. Fakultativně: WiFi 7
Eur/pobyt, dokoupení snídaní - platba na místě.

Pula-Banjole – Mobilní domky Centinera
Typ ubytování / datum
cena za mobilní domek a noc
Mobilní domek 4+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

NOVIGRAD

21.04. - 18.05. 18.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 31.08.
14.09. - 12.10.
07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09.

2 280

2 820

3 980

5 110

6 820

denně/3

denně/3

denně/5

sobota/7

sobota/7

NOVIGRAD – Aminess Laguna hotel*** - hotel vzdálený jen 10 minut od centra Novigrad,
v blízkosti vodní park Istralandia, animační programy pro děti, pláž zhruba 100 od hotelu.
NOVIGRAD – Aminess Park Mareda Camping Resort**** - velmi pěkný kemp vzdálený jen
4 km od Novigradu (možnost vláčku), mobilní domky Istrian Premium a Mediterranean
Premium pro vaši klidnou dovolenou. K dispozici 2 venkovní bazény, restaurace, obchody,
BBQ point atd. Mobilní domky jsou pro 4 dospělé osoby a max. 2 děti, plocha domků je
32 m2, možnost domácích miláčků...
Bližší informace a ceny ubytování najdete
na www.mediteran.cz.
Mediterranean Premium

Aminess Laguna hotel***

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

Istrian Premium
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RABAC

HOTEL MIRAMAR
Klimatizace

pokoj Standard 2+1

restaurace

pokoj superior

ttt

Tento moderní hotel se nachází hned vedle hotelu Allegro pouhých
5 minut chůze od centra města Rabac.
Vybavení: plně klimatizovaný hotel, restaurace, aperitiv bar, trezor (za poplatek), směnárna, internetový koutek, TV místnost se satelitním příjmem,
sauna, masáže, fitness, terasa (taneční hudba hraje v letním období), bazén
se slanou vodou, samostatný dětský bazén, sluneční terasa, slunečníky (za
poplatek) a lehátka (zdarma - omezený počet). Animační programy. Parkoviště před hotelem. Ubytování: dvoulůžkové pokoje - některé s možností přistýlky, s telefonem, SAT TV a sprchou/WC, klima. Většina pokojů má balkon.
WiFi na pokoji zdarma. Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Sporty: Ve 100 m vzdáleném sportovním centru se nachází 10 tenisových kurtů, minigolf, bocce, (místní varianta trávníkového bowlingu) a stolní
tenis. Loďky k pronájmu na pláži. Pláž: oblázková, skalnatá se nachází ve
vzdálenosti cca 50 m.
Hotel si vyhrazuje právo umístit bez předchozího upozornění zákazníka
v sousedním hotelu Allegro, který je součástí hotelového komplexu. Hotel
Allegro je stejné kvality jako hotel Miramar.
Check in 14:00, check out 10:00.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 15. 3. 2019
a 100% platbě do 5. 4. 2019.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu.

Rabac – hotel Miramar/Allegro • příjezd autem možný každý den
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc
1/2 SWC KL standard
1/2+1 SWC KL superior balkon
1/2+1 SWC KL superior balkon moře
1/2 SWC KL superior balkon moře
Slevy: dítě 0-13,99 let na přist. se 2 dosp. os. v pok. 1/2+1

13.03. - 11.05.
21.09. - 28.10.
990
1 030
1 100
1 060
zdarma

osoba starší 14 let na přistýlce v pokoji 1/2+1
Nástup na pobyt/min. počet nocí

11.05. - 25.05.
14.09. - 21.09.
1 100
1 140
1 230
1 180
zdarma

25.05. - 30.05.
07.09. - 14.09.
1 360
1 410
1 540
1 480
zdarma

30.05. - 02.06.
08.06. - 15.06.
1 580
1 630
1 790
1 720
zdarma

02.06. - 08.06.
1 360
1 410
1 540
1 480
zdarma

15.06. - 29.06.
31.08. - 07.09.
2 070
2 170
2 400
2 310
zdarma

29.06. - 06.07.
2 280
2 380
2 640
2 530
zdarma

06.07. - 27.07.
24.08. - 31.08.
2 390
2 500
2 750
2 640
zdarma

27.07. - 24.08.
2 670
2 790
3 140
3 020
zdarma

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

denně/2

denně/2

denně/2

denně/2

denně/2

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

MOBILNÍ DOMKY OLIVA

ttt

Mobilní domky OLIVA nesou své jméno po bujné vegetaci včetně olivovníků
rostoucích v okolí. Leží v těsné blízkosti oblázkové pláže (10-150 m) s promenádou vedoucí do centra města, které je vzdáleno cca 1000 m.
Vybavení areálu: recepce se směnárnou, restaurace, dětské hřiště stolní tenis,
volejbal, tenis, mini golf, restaurace, možnost připojení na internet, trezor
na recepci, v blízkosti areálu je supermarket, zákazníci mohou využívat venkovní bazény u hotelů. Mobilní domky jsou moderně vybaveny, mají obývací
část s kuchyňským koutem a gaučem, SAT-TV, 2x 2-lůžkovou ložnici, sprchu,
WC, terasu. Mobilní domek 4-5 osob-25 m2. Mobilní domek 4-5 DE LUXE má
32 m2 a dvě koupelny. Stravování: vlastní nebo polopenze (podle typu zakoupeného ubytování) se podává v jedné z restaurací. V ceně je zahrnutý
jeden nápoj k večeři (voda, víno 0,25 l, pivo 0,2 l, džus 0,2 l). V ceně je zahrnuta klimatizace a ložní prádlo.

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 31. 3. a 100% platbě do 15. 4. 2019.
Sleva neplatí pro mobilhome s polopenzí

Rabac – mobilní domky Oliva - ubytování s polopenzí
14.09. - 19.10.
1 080
940
840
zdarma

25.05. - 22.06.
07.09. - 14.09.
1 300
1 190
1 090
zdarma

22.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
1 510
1 370
1 230
zdarma

denně/3

denně/3

denně/7

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc s polopenzí
mobil home 2 osoby (cena za osobu)
mobil home 3 osoby (cena za osobu)
mobil home 4 osoby (cena za osobu)
dítě 0 - 4,99 let se 2 dosp. os.
Nástup na pobyt/min. počet nocí

Mobilní domek s polopenzí - slevy: dítě 5 - 7,99 let - 50 %, dítě 8 - 11,99 let - 30 %,
dítě 12 - 14,99 let - 20 % (platí vždy s min. 2 .dosp. osobami)

Rabac – mobilní domky Oliva - cena za mobilní domek a noc
Typ ubytování / datum
cena za mobilní domek a noc

mobil home 4-5
mobil home DE LUXE - max. 6 osob

07.09. - 19.10.
2 050
2 740

25.05. - 22.06.
31.08. - 07.09.
2 590
3 260

22.06. - 06.07.
24.08. - 31.08.
3 250
3 900

Nástup na pobyt/min. počet nocí
denně/3
denně/3
denně/7
Pobyty na 7 nocí: sleva 7=6 platí v termínech do 25.5. a od 14.9. Ceny najdete na www.mediteran.cz.
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06.07. - 24.08.
4 190
4 800
denně/7

pláž
Mobilní domek s polopenzí - Cena zahrnuje: ubytování pro 1 osobu v mobilním domku na 1 noc, 1x polopenzi s nápojem k večeři, povlečení, pobytovou taxu. Fakultativně: možnost pronájmu ručníků - 10 Eur-platba na místě,
domácí mazlíček 5 Eur/den + 10 Eur závěrečný úklid za psa.
Platba na místě: záloha na mobilní domek - 50 Eur, závěrečný úklid - 15 Eur.
Mobilní domek - bez stravy - Cena zahrnuje: nájem mobilního domku pro
příslušný počet osob na 1 noc, spotřebu vody a energie, používání venkovního bazénu, povlečení (při příjezdu), klimatizaci, pobytovou taxu.
Povinný příplatek: záloha na mobilní domek - 50 Eur, závěrečný úklid - 15 Eur.
Fakultativně: dětská postýlka na vyžádání 5 Eur/den- platba na místě, pes
5 Eur/den+10 Eur závěrečný úklid za psa, ručníky - 10 Eur (1x za pobyt).

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

RABAC

Klimatizace

HOTEL MIMOSA

tttt

Pokoj Superior

V roce 2014 zrekonstruovaný hotel Mimosa-Lido Palace je součástí komplexu hotelů Hedera a Narcis a nachází se nejblíže moři i městečku Rabac.
Klienti využívají všech společných prostor, služby jsou stejné.
Dvoulůžkové pokoje superior s balkonem na mořskou stranu (25 m2)- prostorné dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (oodělené postele)
jsou vybaveny sociálním zařízením (sprcha, toaleta, fén), telefonem, klimatizací, satelitní TV, trezorem, minibarem a balkonem nebo terasou. Dětská
postýlka je na vyžádání • Dvoulůžkové pokoje standard bez balkonu do
ulice/parku (16 m2) - prostorné dvoulůžkové pokoje (manželské lůžko) bez
možnosti přistýlky jsou vybaveny sociálním zařízením (sprcha, toaleta, fén),
telefonem, klimatizací, satelitní TV, trezorem a minibarem. Možnost pokojů
1/1 s 1 přistýlkou.
Stravování: hotel nabízí stravování formou polopenze nebo Light all inclusive. Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu + nápoj k večeři (voda+
1/4 l vína nebo 0,2 l piva nebo 0,2 l nealko nápoje). Možnost dokoupení
obědů za 400 Kč/osobu/den (pouze v termínu 15.6. - 6.9. 2019).
Light all inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, nápoje k večeři
(voda, pivo, víno a nealko nápoje místní výroby), "tea time" (čaj, káva), odpolední svačina, neomezené množství rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby od 11-22 hodin. Služba light all inclusive
dále zahrnuje saunu, tureckou lázeň ( v hotelu Mimosa, podle volné kapacity ), tělocvičnu, 1 hodinu tenisu, 1 hodinu malého fotbalového hřiště a 1
hodinu mini golfu. Využití těchto aktivit závisí na volné kapacitě.
Pláž : přírodní oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře.
Check in od 14.00, check out do 10.00.
Další fotografie najdete na následující straně u hotelů Narcis a Hedera.

Pokoj Superior

Pokoj Standard

bazén u hotelu Mimosa

Vnitřní a venkovní bazény komplexu: 2 vnitřní bazény jsou vyhřívané zhruba do poloviny května a o od poloviny září a
jsou uzavřené v červenci a v srpnu, 4 venkovní bazény (z toho 1 s hydromasážemi), lehátka (omezený počet).
Slevy [%] (na 3. i 4. lůžko)
dítě 0-4,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 5-7,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 8-11,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 12-15,99 let na přist. se 2 dosp. os.
16+ na 3 lůžku se 2 dosp. os. (nelze na 4. lůžko)

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 31. 3. 2019
a 100% platbě do 30. 4. 2019.

zdarma
50 %
30 %
20 %
20%

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc s polopenzí a nápojem nebo s Light All inclusive, pobyt. taxu, volné vstupy
do bazénů (viz popis). Fakultativně: Dětská postýlka 5 Eur/den, platba na místě, nutno nahlásit při rezervaci.

Rabac - hotel Mimosa - LIGHT ALL INCLUSIVE

Rabac - hotel Mimosa • příjezdy autem každý den

Typ ubytování / datum
15.06 - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.
cena za osobu a noc
24.08. - 06.09.
1/2 P standard
2 160
2 440
2 650
1/2+1 a 1/2+2 BM Superior
2 790
2 990
3 260
1/1 P standard
2 580
2 860
3 060
1/1 BM superior
4 030
4 310
4 490
1/1+1 BM superior
4 030
4 310
4 490
D do 4,99 let v pokoji 1/1 s 1 DO zdarma
zdarma
zdarma
Dítě 5-7,99 let v pokoji s 1 DO
2 010
2 160
2 230
Dítě 8-11,99 let s 1 DO
2 830
3 020
3 140

Typ ubytování / datum
04.05. - 11.05. 13.04. - 04.05. 21.09. - 05.10. 25.05. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.
cena za osobu a noc
05.10. - 26.10. 11.05. - 25.05.
07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1/2 P standard
1 120
1 330
1 330
1 610
1 890
2 130
1/2+1, 1/2+2 BM Superior
1 460
1 840
1 840
2 230
2 510
2 750
1/1 P standard
1 530
1 740
1 740
2 020
2 300
2 540
1/1 BM superior
2 160
2 540
2 540
2 930
3 200
3 450
1/1+1 BM superior
2 160
2 540
2 540
2 930
3 200
3 450
D do 4,99 let v pokoji 1/1 s 1 DO
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Dítě 5-7,99 let v pokoji s 1 DO
1 060
1 250
1 250
1 440
1 580
1 700
Dítě 8-11,99 let s 1 DO
1 480
1 750
1 750
2 020
2 210
2 380

Nástup na pobyt/min. počet nocí

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/5

denně/5

denně/7

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/7

23

RABAC

hotel Mimosa
hotel Hedera

hotel Narcis

Klimatizace

Pokoj Superior

Pokoj Standard

HOTEL NARCIS

tttt

Hotel Narcis ****, kompletně zrekonstruovaný hotel je součástí komplexu
hotelů Hedera a Mimosa. Je situován v maslinické zátoce oblíbeného letoviska Rabac, zhruba 100 m od krásné přírodní oblázkové pláže.
Hosté mohou využívat služeb všech hotelů v komplexu. K dispozici je klimatizovaný jídelní sál a recepce, bar, 2 výtahy, restaurace, supermarket v blízkosti, internetový koutek, wellness, sauna a solárium, kadeřník, 2 vnitřní
bazény (z nichž je jeden s mořskou vodou), 4 venkovní bazény (z nichž je
jeden s hydromasáží), dětské hřiště, mini klub pro děti od 6 do 12 let.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje superior s balkonem na mořskou stranu (25 m2)
- prostorné dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek jsou vybaveny
sociálním zařízením (sprcha, toaleta, fén), telefonem, klimatizací, satelitní
TV, trezorem, mimbarem a balkonem nebo terasou. Dětská postýlka je na
vyžádání • dvoulůžkové pokoje standard bez balkonu do ulice/parku (16 m2)
- prostorné dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky jsou vybaveny sociálním zařízením (sprcha, toaleta, fén), telefonem, klimatizací, satelitní TV,
trezorem . Dětská postýlka je na vyžádání • Stravování : hotel nabízí stravování formou polopenze nebo all inclusive. polopenze - snídaně a večeře formou bufetu + nápoj k večeři (voda + 1/4 l vína nebo 0,2 l piva nebo 0,2 l
nealko nápoje), "tea time" (čaj ,káva). Možnost dokoupení obědů za 400
Kč/osobu/den (v období od 15.6. - 6.9.2019 v jednom z hotelů). All inclusive
- snídaně, oběd a večeře formou bufetu, nápoje k večeři (voda, pivo, víno
a nealko nápoje), "tea time" (čaj ,káva), odpolední svačina, neomezené
množství rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby
od 11 -22 hodin Pláž : přírodní oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře.
Check in od 14.00, check out do 10.00.

bazén v hotelu Mimosa
Vnitřní a venkovní bazény komplexu: 2 vnitřní bazény jsou vyhřívané zhruba do poloviny května a o od poloviny září a
jsou uzavřené v červenci a v srpnu, 4 venkovní bazény (z toho 1 s hydromasážemi), lehátka (omezený počet).
Slevy [%] (na 3. i 4. lůžko)
dítě 0-4,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 5-7,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 8-11,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 12-15,99 let na přist. se 2 dosp. os.
16+ na 3 lůžku se 2 dosp. os. (nelze na 4. lůžko)

zdarma
50 %
30 %
20 %
20%

V termínu 01.06. - 06.09.2019 hotel pořádá
animační programy, mini club - pro děti od 6-12 let
(v ceně svačina + 1 nealko nápoj) a mini disco.

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc s polopenzí a nápojem nebo s All inclusive, pobytovou taxu, volné vstupy
do bazénů (viz popis). Fakultativně: Dětská postýlka 5 Eur/den, platba na místě, nutno nahlásit při rezervaci.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 31. 3. 2019
a 100% platbě do 30. 4. 2019.

Rabac - hotel Narcis - ALL INCLUSIVE

Rabac - hotel Narcis • příjezd autem možný každý den

Typ ubytování / datum
15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.
cena za osobu a noc
24.08. - 06.09.
1/2 P standard směr ulice
1 990
2 230
2 420
1/2 +1, 1/2+1 BM superior
2 610
2 860
3 030
1/1 P směr ulice
2 410
2 650
2 820
1/1(+1) BM superior
3 310
3 550
3 700
D do 4,99 let v pokoji 1/1(+1) s 1 DO zdarma
zdarma
zdarma
D 5-7,99 let v pokoji 1/1(+1) s 1 DO
1 630
1 750
1 830
D 8-11,99 let v pokoji 1/1(+1) s 1 DO
2 280
2 450
2 560

Typ ubytování / datum
04.05. - 11.05. 13.04. - 04.05.
25.05. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.
cena za osobu a noc
05.10. - 01.11. 11.05. - 25.05. 21.09. - 05.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1/2 P standard směr ulice
1 050
1 150
1 150
1 440
1 680
1 890
1/2+1, 1/2+2 BM superior
1 330
1 670
1 670
2 060
2 300
2 500
1/1 P směr ulice
1 460
1 570
1 570
1 850
2 090
2 290
1/1(+1) BMsuperior
2 020
2 360
2 360
2 750
2 990
3 180
D do 4,99 let v pokoji 1/1(+1) s 1 DO zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
D 5-7,99 let v pokoji 1/1(+1) s 1 DO
990
1 170
1 170
1 360
1 480
1 590
D 8-11,99 let v pokoji 1/1(+1) s 1 DO 1 390
1 630
1 630
1 900
2 070
2 230

Nástup na pobyt/min. počet nocí

Nástup na pobyt/min. počet nocí
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denně/5

denně/5

denně/7

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/7

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOTEL HEDERA

tttt

RABAC

Klimatizace

Rodinný Hotel Hedera je součástí hotelů Narcis a Mimosa. Hotel se nachází
přímo na pobřežní promenádě.
Vybavení hotelu: 244 pokojů, vnitřní bazén, venkovní bazén, dětský bazén,
restaurace, tématické večeře 2x týdně, restaurace Ancora, pizzeria, koktejlový
bar, Hedera Club bar, wellness (kosmetika, masáže), sauna, kadeřnictví, turecké lázně, kadeřnictví, internetový koutek poblíž jsou obchody, supermarket, dětské hřiště. Pokoje: dvoulůžkové pokoje Superior s balkonem na
mořskou stranu s možností 1-2 přistýlek, dvoulůžkové pokoje na mořskou
stranu s balkonem a možností 1 přistýlky, dvoulůžkové pokoje Standard
směr park bez možnosti přistýlky a jednolůžkové pokoje směr park. Všechny
pokoje jsou vybavené koupelnou se sprchou a WC, fénem, telefonem , SAT
TV a mají klimatizaci. Stravování: polopenze - (voda + 0,25 l vína nebo 0,2 l
piva nebo 0,20 l nealko nápoje), "tea time" (čaj, káva) od 16.00 do 17.00.
Možnost dokoupení obědů za 400 Kč/osobu/den (v termínu 15.6.-6.9.2019,
oběd se podává v jednom ze tří hotelů)
Pláž: přírodní oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře.
Parkování u hotelu zdarma • Check in od 14.00, check out do 10.00.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Pokoj Superior

Sleva 10 % při rezervaci do 31. 3. 2019
a 100% platbě do 30. 4. 2019.

Pokoj Standard

Rabac - hotel Hedera • příjezd autem možný každý den
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc
1/2 SWC P
1/2+1, 1/2+2 SWC BM
1/1 SWC P

04.05. - 11.05. 13.04. - 04.05.
25.05. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.
05.10. - 26.10. 11.05. - 25.05. 21.09. - 05.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 050
1 190
1 190
1 470
1 750
1 950
1 330
1 710
1 710
2 090
2 370
2 570
1 460
1 600
1 600
1 890
2 160
2 360

Nástup na pobyt/min. počet nocí

Vnitřní a venkovní bazény komplexu: 2 vnitřní bazény jsou vyhřívané zhruba
do poloviny května a o od poloviny září a jsou uzavřené v červenci a v srpnu,
4 venkovní bazény (z toho 1 s hydromasážemi), lehátka (omezený počet).

denně/3

Slevy [%] (na 3. i 4. lůžko)
dítě 0-4,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 5-7,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 8-11,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 12-15,99 let na přist. se 2 dosp. os.
16+ na 3 lůžku se 2 dosp. os. (nelze na 4. lůžko)

denně/3

zdarma
50 %
30 %
20 %
20%

denně/3

denně/3

denně/5

V termínu 01.06. - 06.09.2019 hotel pořádá
animační programy, mini club - pro děti od 6-12 let
(v ceně svačina + 1 nealko nápoj) a mini disco.
Více informací a fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc s polopenzí a nápojem , pobytovou taxu, volné vstupy do bazénů (viz popis)
Fakultativně: Oběd - 400 Kč/den, Dětská postýlka - 5 Eur/den, platba na místě, nutno nahlásit při rezervaci.

VALAMAR GIRANDELLA
MARO SUITES
ttttt

Luxusní rodinné ubytování v Rabacu - hotel Valamar Girandella Maro
Suites***** je součástí Valamar Collection Girandella Resortu a nabízí All inclusive služby s ubytováním v rodinných suitech až pro 4 osoby (2 děti do
16 let mají pobyt zdarma). Každý prostor v novém Valamar Girandella Maro
Suites je jako stvořený pro dětské hry a zábavu. Pohodlné rodinné pokoje a
suity jsou vybavené potřebami pro děti a resort má vše, co děti potřebují. Objevte podivuhodný svět zábavy, od vstupní haly vybavené tobogány a prolézačkami přes venkovní a vnitřní bazény s vodními atrakcemi po špičkovou
zábavu se Super Maro a Teen programy. Ubytování v celkem 149 family suites
s pohledem na moře nebo s pohledem do zeleně/parku. Ubytování: 1/2+2 Family Suite Superior balkon (pohled moře): Balkón, jeden pokoj s manželskou
postelí a obývací pokoj s gaučem, jedna ložnice s palandou, max. 4 osoby, 1
koupelna s vanou a dvěma umývadly (jedno přizpůsobené pro děti) a stolička
pro děti, WC oddělené od koupelny. Stravování: All inclusive. Maro restaurant
pouze pro hosty Maro Suites, premium buffet restaurace, terasa s překrásným
výhledem na moře. • Domácí miláčci mají vstup zakázán.
Podrobný popis a další fotografie včetně druhé novinky - hotelu VALAMAR
GIRANDELLA FAMILY**** najdete na www.mediteran.cz.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 28.2. 2019 a 100% platbě do 15. 3.

denně/7

2 děti
do 16 let
ZDARMA

Rodinné pokoje
Klimatizace

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1 x all inclusive, pobytovou taxu, vstupy do bazénů, animační programy a další
služby v rámci služeb All inclusive. Sleva: osoba 16+ na 3. a 4. lůžku - 15 %. Fakultativně: Dětská postýlka (do 1,99 let)
- 5,50 Eur/den, platba na místě, nutno nahlásit při rezervaci.

Rabac - hotel Valamar Girandella Maro Suites • ALL INCLUSIVE • příjezd autem možný každý den
Typ ubytování / datum
Cena za osobu a noc
1/2+2 Family Suite Superior Balkon
1/2+2 Family Suite Superior Balkon moře
1. a 2. dítě 0-15,99 let v rod, pokoji se 2 dosp. os.
Nástup na pobyt/min. počet nocí

29.03. - 13.04. 13.04. - 25.05. 25.05. - 30.05. 30.05. - 02.06. 02.06. - 08.06. 08.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 27.07. 27.07. - 24.08. 31.08. - 07.09.
21.09. - 31.10. 14.09. - 21.09.
07.09. - 14.09.
24.08. - 31.08.
2 890
3 600
3 990
4 650
3 990
4 650
5 930
7 140
8 130
5 930
3 190
3 770
4 180
4 900
4 180
4 900
6 240
7 520
8 490
6 240
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
denně/3

denně/3

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4
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Klimatizace

LOVRAN

Více informací a fotografií
najdete na
www.mediteran.cz

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci a 100% platbě do 30. 4. 2019

Lovran - Hotel Lovran
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2+1 SWC P KL
1/2+1 SWC M KL
1/1 SWC P
suite

01.04. - 19.04. 19.04. - 31.05. 31.05. - 28.06. 28.06. - 26.07. 26.07. - 23.08.
25.10. - 30.12. 11.10. - 25.10. 20.09. - 11.10. 23.08. - 20.09.
840
940
1 280
1 420
1 690
970
1 140
1 520
1 660
1 960
1 040
1 180
1 450
1 550
1 860
1 380
1 550
1 930
2 000
2 410

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

HOTEL LOVRAN

ttt

Menší hotel Lovran se skládá ze dvou vil z počátku 20. století, které jsou spojené
recepcí a caffe barem a nachází se v pěkném přírodním parku, 50 metrů od
moře. Vzdálenost do historického centra městečka Lovran je 150 metrů.
Ubytování: Pokoje jsou vkusně a stylově zařízeny. Hotel disponuje 53 pokoji.
Suite mají jednu ložnici a v denní místnosti rozkládací gauč pro další 2 osoby.
Každý pokoj má koupelnu se sprchou a WC, telefon, SAT-TV. Pokoje jsou s klimatizací a pokoje s výhledem na moře mají možnost 1 přistýlky, pokoje směrem
do parku jsou pouze dvoulůžkové. WIFI zdarma.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří.
Pláž: oblázková, přírodní • Wellness: V hotelu se nachází Laurana SPA - moderní wellness centrum. Sport: K dispozici jsou i tenisové kurty Pro sportovní
vyžití můžete využít sportovních nabídek z okolí.
Parkování - 10 Eur/noc, platba na recepci (omezený počet míst)

Pobyty na 5 a více nocí - sleva 5 % na pobyty se snídaní
Pobyty na 6 a více nocí - sleva 10 % na pobyty se snídaní
Sleva bude odečtena při rezervaci pobytu.
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1 x snídani, pobytovou taxu
Sleva: dítě 0-11,99 let na přistýlce v pokoji s 2 DO - ZDARMA, dítě 12-15,99
let na přist. se 2 dosp. os. - 50 %; osoba 16+ na přistýlce - 20 %.
Fakultativně: možnost dokoupení večeří za 400 Kč/osobu/den, dětská postýlka na vyžádání 6 Eur/den- platba na místě

OSTROV LOŠINJ
Klimatizace

FAMILY HOTEL VESPERA

Ostrov Mali Lošinj - Family hotel Vespera - ALL INCLUSIVE LIGHT
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2+1 SWC BP KL standard
Dítě 0-6,99 na přistýlce v pokoji se 2 DO
dítě 7-11,99 let na přistýlce v pokoji se 2 DO

1/2+1 SWC BM KL standard
Dítě 0-6,99 na přistýlce v pokoji se 2 DO
dítě 7-11,99 let na přistýlce v pokoji se 2 DO

Rodinný pokoj BP KL (až 6 osob)
1. a 2. dítě 0-15,99 let v rod. pokoji se 2 dosp. os.
5. a 6. dítě 0-11,99 v rod. pokoji se 2 dosp. os.

30.05. - 20.06.
31.08. - 14.09.
2 400
zdarma

20.06. - 13.07.
24.08. - 31.08.
2 890
zdarma

13.07. - 24.08.

1 170

1 420

1 580

3 110
zdarma

3 440
zdarma

1 240

1 530

1 690

4 100
zdarma

5 110
zdarma

5 650
zdarma

810

1 010

1 120

Rodinný pokoj BM KL (až 6 osob)
1. a 2. dítě 0-15,99 let v rod. pokoji se 2 dosp. os.

4 460
zdarma

5 330
zdarma

5 900
zdarma

5. a 6. dítě 0-11,99 v rod. pokoji se 2 dosp. os.
Nástup na pobyt/min. počet nocí

880
denně/2

1 060
denně/2

1 170
denně/2

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

V ceně pobytu je zahrnuto: pobyt, ALL INCLUSIVE LIGHT, TV/SAT, trezor
a klimatizace na pokojích, venkovní bazén s lehátky a slunečníky (family
Acqua Fun - 3000 m2), 1 x ručník na osobu a 1x plážová taška na pokoj po
dobu pobytu, hotelové animace, záchranná služba (plavčíci u bazénů),
sprchy a kabiny, dětské hřiště na pláži, fitnes centrum s pohledem na moře,
herna pro děti, Pino Club, animační programy pro děti i dospělé osoby

Hotel Bellevue***** • Vitality hotel Punta****
• hotel Aurora****

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1 x All inclusive Light, pobytovou taxu a přihlašovací poplatek.
Platba na místě - Dětská postýlka - 4 Eur/den.
check in 14.00 hod , check out 11 hod.
POBYTY S POLOPENZÍ OD 13.4. DO 30.5. A OD 14.9. DO 12.10., Ceny od 1 610 Kč/os./den najdete na www.mediteran.cz
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Rodinný hotel Vespera se nachází v Sluneční zátoce, 50 m od moře a pláže,
která získala titul Modrá vlajka, a 2 km (cca 20 minut chůze) od města Mali
Lošinj na stejnojmenném ostrově.
Rodinná zábava: komplex venkovních bazénů kaskádově umístěných směrem
k moři o celkové ploše 3.000 m2. Bazén délky 37 m, s hloubkou 1,35 m,
s hydromasáží, vodopády, protiproud, jacuzzi a sluneční terasou s výhledem
na moře. Dva bazény pro děti se skluzavkou a vodopády. Recepce, bar, šatna.
Přístup i pro tělesně postižené hosty.
Ubytování: dvoulůžkové, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro děti
do 12 let (přistýlka je 60 x 200 cm), rodinné pokoje pro 4 osoby ( 2 dospělé
osoby + max. 2 děti do 16 let)+ 2 další děti na přistýlce (60x200 cm) do
max 11,99 let. Moderní ubytování, vybavené sprchou/vanou, vysoušeč
vlasů, telefon, klimatizace, trezor, minibar, připojení na internet, TV, balkon.
Některé pokoje jsou přizpůsobeny pro tělesně postižené zákazníky.
Stravování: All inclusive Light - bohatá snídaně, večeře formou bufetu, lehký
oběd formou bufetu, odpolední svačina + nápoje v dětských klubech, nápoje
(točené pivo, víno, voda minerálky).
Dětské kluby - Baby Club (2-4,99 let) • Mini Club (5-11,99 let) • Teen Club
(12 +): Baby, Mini a Teen Club: zábavní, sportovní a vzdělávací programy pod
vedením zkušených hotelových animátorů - služba je v ceně pobytu! Club
je určen pro děti od 2 do 14 let ve třech věkově rozdělených klubech -celodenní program ( 30.5.-14.9.2019), 6 dní v týdnu kromě soboty. Program pro
děti zahrnuje svačiny + nealko nápoje v rámci klubů.
Pro dospělé - 13.4.-12.10.2019 sportovní programy (vodní gymnastika, vodní
aerobic, pilates, yoga, aerobic, hulahop, jogging, plážový volejbal, stolní
tenis, stolní fotbal, šipky, ranní rozcvička a cvičení u bazénu ...), večerní animační programy pro dospělé osoby.

Sleva 15% při rezervaci a 100% platbě do 28.2. 2019.
Sleva neplatí pro termíny 27.7. - 24.8.2019

3 220
zdarma

2 540
zdarma

tttt

ceny najdete na www.mediteran.cz,
příjezdy autem denně, pobyty již od 2 nocí

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

OSTROV KRK - Baška

BAŠKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Svou dlouholetou tradicí se Baška stala nejnavštěvovanějším a nejznámějším turistickým centrem nejen na ostrově Krk. Pláž dlouhá zhruba 2
km, složena z drobných oblázků a písku má pozvolný vstup do vody. Podél
moře vede příjemná promenádní cesta Lungomare.Pro milovníky aktivní
dovolené jsou zde k dispozici četná sportoviště i značené stezky pro vycházky do míst, odkud je krásný výhled do širokého okolí.
Soukromé klimatizované apartmány se nacházejí v lokalitě Baška na ostrově Krk vzdálených od moře 300-600 metrů. Všechny apartmány odpovídají kategorizaci ***. Apartmány jsou standardně vybaveny pro
příslušný počet osob lůžky v ložnicích, mají obývací místnost s kuchyňským a jídelním koutem, koupelnu se sprchou a WC, balkón nebo terasu,
parkování v blízkosti domu. Většina apartmánů je mimo jiné vybavena i
SAT TV, grilem.
check in 14-19 hod, check out 8-10 hod

Klimatizace

ostrov Krk - Baška – ubytování v soukromí s klimatizací
Typ ubytování / datum
Studio 2
Apartmán 2
Apartmán 2+1
Apartmán 4
Apartmán 4+1
Apartmán 6

20.04. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07.
07.09. - 12.10. 31.08. - 07.09.
24.08. - 31.08.
5 968
7 186
9 030
11 200
7 186
8 891
11 200
13 650
8 282
10 353
13 160
15 820
10 597
12 911
16 030
19 670
11 632
14 372
17 990
21 840
12 667
15 651
18 970
23 310

13.07. - 24.08.
13 160
15 820
18 200
23 310
25 760
28 910

Do 29.6. a od 31.8. je příjezd možný kdykoliv (minimum jsou 4 noci), jinak pobyt sobota-sobota.

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu (studia) s klimatizací, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Platba na místě: přihlašovací poplatek - 2,50 Eur/osoba/pobyt, Eko poplatek - 0,30 Eur/osoba/den.
Fakultativně: pes - 6 Eur/den - platba na místě. Dítě do 2,99 let bez lůžka - 130 Kč/den.

VILLE CORINTHIA

Klimatizace

Ville Corinthia se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 m od krásné dlouhé pláže,
v zahradě mezi borovicemi, kde je zahradní nábytek a společný gril. Každá
vila má kolem sebe dostatečný prostor a soukromí. Vily jsou součástí hotelového komplexu Corinthia. Klienti ubytovaní ve vilách mohou využívat bezplatně služeb hotelu Corinthia – jedná se o bazén a fitness. Veškeré další
služby hotelu mohou využívat také, ale již za poplatek.
Ubytování: apartmán 2+2 je pro 2-4 osoby, má plochu 53 m2 a je dvoupatrový.
Denní místnost má jídelnu s kompletně vybaveným kuchyňským koutem (příbory, nádobí, sporák, překapávač kávy, ledničku), dvě přístýlky na rozkládacím
gauči, terasu. Na terase je k dispozici stůl a židle. Ložnice pro 2 osoby má manželskou postel a balkon. Koupelna se sprchou a fénem, ručníky, WC. Dále má
apartmán SAT TV, internetovou přípojku, klimatizaci – je již v ceně nájmu. Domácí mazlíčci jsou možni za příplatek 10 Eur/den (pouze 1 pes na apartmán.
WIFI zdarma. Stravování: vlastní.
Check in: 14.00-19.00, check out: 8.00-10.00.

ostrov Krk - Baška – Vile Corinthia
Typ ubytování / datum
cena za apartmán a noc
Apartmán 2+2 (obsazenost 2 osoby)
Apartmán 2+2 (obsazenost 3 osoby)
Apartmán 2+2 (obsazenost 4 osoby)

06.04. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
14.09. - 20.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.
1 680
2 300
3 510
4 200
5 200
1 930
2 580
3 540
4 220
5 220
2 130
2 810
3 560
4 240
5 240

Nástup na pobyt/min. počet nocí

SLEVA 7=6
Sleva 7=6 platí pro termíny do 8.6. a od 7.9. 2019
Slevu lze uplatnit pouze u pobytů na 7 nocí.

denně/4

denně/4

denně/4

so + ne/7

so + ne/7

Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid. Povinný příplatek: Pobytová taxa 1,10 Eur/osobu/den, děti 12-17,99 platí 0,55 Eur/osobu/den,
děti do 11,99 let pobytovou taxu neplatí - platba na místě; jednorázový přihlašovací poplatek 2,5 Eur/osobu- platba na
místě, ekologická taxa 0,30 Eur/osobu/den - platba na místě, parkování 2 Eur/den - platba na místě.
V termínech 29.6.-31.8. 2019 jsou pobyty možné pouze sobota-sobota nebo neděle-neděle, jinak od 4 nocí.

OSTROV LOŠINJ

Kemp Lopari

Kemp Rapoča

ceny na www.mediteran.cz

ceny na www.mediteran.cz

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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OSTROV KRK

MALINSKA A OKOLÍ
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

Malinska

ostrov Krk - Malinská a okolí – ubytování v soukromí
20.04. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 27.07. 27.07. - 17.08.
31.08. - 28.09. 24.08. - 31.08.
17.08. - 24.08.
Apartmán 2
6 151
8 750
10 710
11 900
13 650
Apartmán 2+1
7 004
10 010
12 180
13 650
15 540
Apartmán 4
8 465
11 690
14 840
17 710
19 460
Apartmán 4+1
9 318
12 880
16 310
19 460
21 350
Apartmán 6
10 779
15 050
19 950
23 100
25 480
Apartmán 6+1
11 632
16 310
21 350
24 780
27 440
V termínech 22.06. - 31.08.2019 pobyty možné pouze sobota-sobota, v ostatních termínech příjezd možných každý den od 4 nocí.
Typ ubytování / datum

Gorica 2

Klimatizace

Soukromé apartmány se nacházejí v různých lokalitách na ostrově Krk (letoviska Malinska, Porat, Vantačići, Sv. Vid), vzdálených od moře 300 - 1000
metrů. Všechny apartmány odpovídají kategorizaci***, jsou standardně vybaveny příslušným počtem lůžek v ložnicích, ložním prádlem, ručníky, mají
obývací místnost s kuchyňským a jídelním koutem, koupelnu se sprchou a
WC, balkón nebo terasu, parkování v blízkosti domu. Většina apartmánů je
mimo jiné vybavena i SAT TV. Ubytování: Apartmán 2 - ložnice, obývací pokoj,
s kuchyní, sprcha, WC, balkon nebo terasa, parkování, možnost 1 přistýlky
(pouze na vyžádání) • Apartmán 4 - 2 ložnice, obývací pokoj, s kuchyní,
sprcha, WC, balkon nebo terasa, parkování, možnost 1 přistýlky (pouze na
vyžádání) • Apartmán 6 - 3 ložnice, obývací pokoj, s kuchyní, sprcha, WC,
balkon nebo terasa, parkování, možnost 1 přistýlky (pouze na vyžádání).
Stravování: vlastní. Check in 14-18 hodin, check out 10 hod.
AKCE 7=6 V TERMÍNECH DO 22.06. A OD 31.8.2019 JE JIŽ ZAHRNUTA V CENĚ.
Cena zahrnuje: Nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Povinný příplatek: registrační poplatek za osobu
- 4 Eur/pobyt (platba na místě). Fakultativně: Dítě 0-1,99 na lůžku s rodiči
zdarma (pouze jedno dítě). Klimatizace je za příplatek 5 €/den ( na vyžádání),
pes 5 €/den ( na vyžádání). Jedno dítě do 1,99 let - pobyt zdarma.

VILY GORICA I a II

Gorica 1

Apartmánový komplex Gorica (jedná se o 2 sousední domy) leží v klidnější
části města Baška, nedaleko centra a pobřežní promenády. Vzdálenost od
pláže a centra je asi 250 m. Apartmány se nacházejí v přízemí, 1. patře a 2.
patře. APT 2+2 ( 46m2) - jedna dvoulůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem, který slouží jako přistýlka pro 2 osoby, kuchyňský kout
vybavený vším pro vaření a stolování, myčka nádobí, kávovar, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, lednice s mrazákem, jídelní kout, koupelna s WC,
balkon, SAT TV, Wi-Fi, klimatizace, pračka.
APT 4+1 ( 55m2) -dvě dvoulůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem, který slouží jako přistýlka, kuchyňský kout vybavený vším pro vaření
a stolování, myčka nádobí, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice,
lednice s mrazákem, jídelní kout, koupelna s WC, balkon, SAT TV, Wi-Fi, klimatizace, pračka. • U domů je společný bazén a gril. Děti 0-1,99 let bez lůžka
135 Kč/den. • Parkování zajištěno u domu.• Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
pláž v letovisku Baška

ostrov Krk - Baška - vila Gorica I a II
06.04. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
14.09. - 20.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.
1 630
2 250
2 770
3 420
4 450
1 830
2 490
3 110
3 770
4 790
2 010
2 700
3 460
4 110
5 130
2 420
3 110
3 970
4 620
5 480
2 660
3 350
4 320
4 960
5 820

Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc
Apartmán 2+2 (2 osoby)
Apartmán 2+2 (3 osoby)
Apartmán 2+2 (4 osoby)
Apartmán 4+1 (4 osoby)
Apartmán 4+1 (5 osob)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/4

denně/4

denně/4

sobota/7

sobota/7

V období 29.6. - 31.8. jsou pobyty pouze od sobota-sobota nebo neděle-neděle (Gorica II). Jinak od 4 nocí a příjezd denně.
Vila Gorica II - termíny a ceny s nástupem v neděli najdete na www.mediteran.cz.

SLEVA 7=6
Sleva 7=6 platí pro termíny do 8.6. a od 7.9. 2019
Slevu lze uplatnit pouze u pobytů na 7 nocí.
Cena zahrnuje: Nájem apartmánu na 1 noc, spotřebu vody a energie, používaní kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, ručníky, závěrečný úklid. Platba na místě: ekologická taxa 0,30 Eur / osoba / den platba na místě, přihlašovací poplatek 2,5 Eur / osoba / pobyt - platba na
místě, pobytová taxa 1,40 Eur / osoba / den - platba na místě, pobytová
taxa dítě 12-17,99 let 0,70 Eur / den - platba na místě

Luxusní dovolená na Jadranu
Gulet AGORA až pro 12 osob
Dvoulůžkové kabiny s WC a sprchou
Trasa plavby po dohodě s kapitánem v oblasti Dalmácie.

Informace k pronájmu v CK.
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Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

FALKENSTEINER
HOTEL PARK PUNAT

OSTROV KRK
tttt

Moderně zrekonstruovaný Falkensteiner Hotel Park Punat**** se nachází
v centru města Punat na ostrově Krk, umístěný ve stínu borovic a oliv. Hotel
se skládá ze dvou budov Park I a Park II a je přímo na mořském břehu,
u dlouhé promenády. Hotel má několik kotevních míst přímo před hotelem
a větší počet kotevních míst v Marině Punat vzdálené 500 metrů. Hotel má
nově přípojku pro nabíjení vozů Tesla. Vybavení: recepce, bar, kavárna, obchod, možnost masáží, internet ve společných prostorách, parkoviště. Součástí hotelu je i kavárna s terasou, fitness centrum s barem, hřiště pro děti.
Můžete využít i služeb vláčku, který vás v létě odveze na vzdálenější pláže
v okolí Punatu.
Ubytování: Hotel má 194 pokojů se sprchou a WC, Sat-TV, telefon, WiFi, část
pokojů má balkon. Všechny pokoje mají klimatizaci.
Youth room (pokoj pro mladé) - cca 18 m2, pro maximálně 2 osoby do 18 let
Comfort pokoj / Comfort pokoj s balkonem - cca 20 m2, pro 2 dospělé osoby
a 1 dítě do 5,99 let, twin beds. Superior pokoj/Superior pokoj s balkonem cca 22 m2 maximálně pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 11,99 let, twin beds
a rozkládací gauč (140 cm šíře). Family pokoj Comfort / Superior - cca 33 m2
pro 2 dosp. osoby a 2 děti do 11,99 let, dvoulůžková postel v samostatném
pokoji, rozkládací gauč v druhém pokoji. Suite - cca 36-40 m2 , max 2-5 osob
(2 dosp.+ 3 děti nebo 3 dosp. a 2 děti), 2x ložnice s 2 lůžky a denní místnost
s rozkládacím gaučem.
Stravování: Nápoj na přivítanou, Falkensteiner All Inclusive Light: bohatá
snídaně formou bufetu, lehký oběd s nápoji, bohatá večeře s nápoji, taktéž
formou bufetu. Nově občerstvení i u bazénu. Nápoje na baru od 10 do 22 h.
Sport, zábava: Aerobic a Fitnes program - ranní gymnastika s animací, možnost procházek v okolí Punatu. Animace pro děti po dobu školních prázdnin,
herna pro děti Falky Land. Možnost zapůjčení elektro kol nebo klasických kol
(za příplatek).
Bazén: venkovní bazén s toboganem a dětský bazének, lehátka a slunečníky
Pláž: vzdálená asi 10 minut pěšky od hotelu, oblázková, možnost mini vláčku
nebo golf vozíkem pro 5-6 osob (vše za příplatek)
Na místě se platí: eko taxa (0,15 Eur/os./den, dítě do 11,99 let neplatí), Pobytová taxa se platí na místě - cca 1,33 Eur/os./den, dítě 12-17,99 let platí 50 %.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.2. 2019 a 50% platbě do 15. 3.
Platí pro pobyty do 5.7. a od 24.8. 2019, minimum 3 noci.

Comfort pokoj

Falkensteiner hotel Park Punat - All inclusive Light
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc
1/2 SWC Youth Room - Lůžko do 18 let
1/2 SWC Comfort
dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

1/2 SWC Comfort Balkon
dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

1/2+2 SWC Superior
Cena zahrnuje: 1 x ubytování, 1 x stravování All inclusive Light. Platba na
místě: ekologická taxa 0,15 Eur / osoba / den - platba na místě, pobytová
taxa 1,33 Eur / osoba / den - platba na místě, pobytová taxa dítě 12-17,99
let 0,67 Eur / den - platba na místě.

dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

1/2+2 SWC Superior balkon moře
dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

Family pokoj Comfort
dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

Family pokoj Superior
dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

830

1 000

1 080

1 500

1 830

2 090

2 530

2 860

3 380

3 890

830

1 000

1 080

1 500

1 830

2 160

2 600

2 940

3 440

3 960

830

1 000

1 080

1 500

1 830

2 440

2 880

3 210

3 730

4 250

830

1 000

1 080

1 500

1 830

2 110

2 570

2 900

3 420

4 250

830

1 000

1 080

1 500

1 830

2 380

2 850

3 290

3 710

4 540

830

1 000

1 080

1 500

1 830

2 660

3 130

3 600

4 130

4 900

dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

830

1 000

1 080

1 500

1 830

Dítě 12-17,99 let na přistýlce v F se 2 dosp. os.

1 000

1 170

1 280

1 940

2 270

Suite

osoba 18+ na přist. v rodin. pok. nebo suite
Nástup na pobyt/min. počet nocí

HOTEL RESORT DRAŽICA

13.04. - 19.04. 19.04. - 22.04. 30.05. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
22.04. - 18.05. 18.05. - 30.05. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.
28.09. - 31.10. 07.09. - 28.09.
1 190
1 610
1 880
2 160
2 570
1 890
2 330
2 660
3 170
3 680

1 550

1 860

2 050

3 040

3 630

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

sobota/5

ttt

Hotel resort Dražica*** v městě Krk na ostrově Krk, je komplex 3 budov,
z nichž hotel Dražica je hlavní budovou. Depandancemi jsou Vila Lovorka
a Villa Tamaris. Komplex se nachází zhruba 800 metrů od města Krk.
Ubytování: Hotel Dražica - klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do 11,99 let. V suitu a rodinném pokoji mohou být i starší osoby.
Pokoje jsou bez balkonu, některé s balkonem směrem na mořskou stranu, některé s balkonem směrem do parku, všechny mají SAT TV, telefon, WIFI připojení zdarma, sprchu, WC, fén, minibar. Vila Lovorka, vila Tamaris klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do 11,99 let.
V suitu mohou být i starší osoby. Dvoulůžkové pokoje jsou bez balkonu, v suitu
je možné přikoupit si balkon nebo terasu (1 dvoulůžková ložnice, v obývacím
pokoji rozkládací gauč ). Všechny mají SAT TV, telefon, WIFI připojení zdarma,
sprchu, WC, fén. Stravování: polopenze, možnost dokoupení obědů (1 nápoj
k obědu v ceně). U pobytů do 15.6. a od 14.9. do 31.10. je v ceně polopenze
i nápoj k večeři (pivo, limo, víno)
Pláž: skalnatá, částečně oblázková, umístěná přímo u hotelu
Dětská postýlka pro dítě 0-2,99 let za 6 Eur na den - platba na místě.
Parkování za poplatek 4 EUR na den • Dětská postýlka - 6 Eur/den - nutno
rezervovat, platba na místě. Domácí zvířata nejsou povolena
Check in od 14.00, check out do 10.00.

vila Lovorka

vila Tamaris

OSTROV KRK
Ceny pobytů od 3 nocí s příjezdem každý den včetně podrobného popisu
a dalších fotograﬁí najdete na www.mediteran. cz.
Děti do 12 let mají pobyt zdarma.
hotel Dražica

vila Tamaris

vila Lovorka

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.2. 2019 a 50% platbě do 15. 3.
Platí pro pobyty do 5.7. a od 24.8. 2019, minimum 3 noci.

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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CRIKVENICA

Resort AD TURRES

ttt

Ad Turres - bazén, foto 2018

Crikvenica - hotel a pavilony Ad Turres - příjezd autem denně
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 (+1) SWC hotel sever
1/2(+1) SWC hotel moře
1/2(+1) SWC M pavilony
Dítě 2-5,99 let na přistýlce
Nástup na pobyt/min. počet nocí

02.01. - 27.04.
12.10. - 30.10.
870
970
830
zdarma

27.04. - 25.05.
28.09. - 12.10.
1 070
1 170
1 040
zdarma

25.05. - 22.06.
14.09. - 28.09.
1 280
1 410
1 240
zdarma

22.06. - 06.07.
24.08. - 14.09.
1 510
1 680
1 450
zdarma

06.07. - 24.08.

denně/2

denně/2

denně/2

denně/3

denně/5

1 680
1 850
1 620
zdarma

Hotel a pavilony budou pro rok 2019 rekonstruovány a budou nově v kategorii
3 hvězdy. V tuto chvíli uvádíme v katalogu pouze vizualizace, aktuální fotky
umístíme na web, až bude objekt po rekonstrukci. Taktéž dáme na web přesný
popis pokojů, až ho obdržíme od partnera.
Hotel a pavilony Ad Turres jsou obklopeny borovým lesem a středomořskou
vegetací. Od centra Crikvenice jsou vzdáleny asi 2 km. Pro ty zákazníky, kteří
nechtějí chodit na pláž, je k dispozici hotelový venkovní bazén (otevřen cca
15.6.-15.9). Klienti hotelu i pavilonů mají k dispozici restauraci, terasu, TV místnost. Poblíž hotelu se nacházejí tenisové kurty, minigolf a adrenalinový park.
Od 300 metrů vzdáleného hotelu Omorika jezdí v sezone minivláček do centra
Crikvenice.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
Pláž: oblázková, s betonovými platy, vzdálená 250-400 m od ubytování. Na
pláži možnost pronájmu lehátek a slunečníku za poplatek
Příjezdy možné každý den. V termínech 6.7.-23.8.2019 min. počet 5 nocí, v termínech 22.6.-6.7., 24.8.-14.9.2019 3 nocí, v ostatních termínech 2 noci
check in 14:00, check out 10:00 hod
Cena zahrnuje: 1 x ubytování (hotel nebo pavilon), 1 x polopenzi, pobytovou
taxu. Slevy: Dítě 2-5,99 let na přistýlce - zdarma, dítě 6-11,99 let na přistýlce,
se 2 dospělými osobami - 50%, dítě 12-17,99 let s 2 dospělými osobami 30%, dospělá osoba na přistýlce - 20%.
Příplatek:, dětská postýlka - 5 Eur/den - platba na místě.

5 x Ad Turres 2019 - vizualizace

Hotel Omorika****, pavilony Omorika, hotel Zagreb**, hotel Kaštel***, hotel Slaven***, hotel International**
Ceny pro rok 2019 najdete na www.mediteran.cz, příjezdy autem jsou možné denně, pobyty již od 2 nocí.

HOTEL VILA RUŽICA

ttt

Menší Hotel Vila l Ružica leží v mediteránské zahradě nedaleko centra i moře,
nad městskou pláží a promenádou. Komplex se skládá z hlavní budovy Vila Ružica, depandance Vile Coltelli a tří pavilonů (ceny na www.mediteran.cz). V hotelu
je restaurace a la carte, letní terasa s pohledem na ostrov Krk, aperitiv bar, internetová kavárna. Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné až dvou přistýlek, rodinné
suite (apartmány), klimatizace, moderní nábytek, minibar, SAT TV, trezor, telefon,
fén. Ve společných prostorách je možné bezplatné připojení k internetu.
Pláž: oblázková, travnaté plochy a umělé terasy. 50 m od hotelu je městská
pláž, která je jako jediná tvořená hrubým pískem a v porovnání s ostatními plážemi nabízí pozvolný vstup do moře. Pláže vás překvapí svou čistotou. Okolo
pláže jsou rozmístěny terasy s kavárnou, prolézačky pro děti a chodníky ve
stínu stromů. Vše je v uzavřeném prostoru jen pro platící návštevníky. Vstup
na pláž se platí cca 2 Eur za osobu. V termínech 8.6.- 31.8. je 1 vstup denně na
písečnou pláž v ceně. Stravování: polopenze, snídaně - švédské stoly, večeře
- několikachodové menu. Do 28.6. a od 31.8. je v ceně 1 nápoj k večeři ZDARMA
(pivo, víno, džus, minerální voda). Uvítací nápoj pro všechny hosty v ceně.
Možnost dokoupení obědů za 365 Kč/osobu /den
V hotelu je možnost půjčení kol. V termínech do 8.6. a od 31.8. je zapůjčení
kola na 3 hodiny v ceně. • Poplatek za hotelové parkoviště: do 14.5. a od 15.9.
zdarma, 15.5.-13.7. a 17.8. - 16.9. - 6 Eur/den, 13.7.-17.8. - 7 Eur/den
Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

Crikvenica - hotel Vila Ružica
27.04. - 18.06. 18.05. - 08.06. 08.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 17.08. 17.08. - 24.08.
07.09. - 05.10. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. *24.08. - 31.08.
pokoj 1/2 (+1 ) SWC M (Ružica)
7 369
8 526
10 962
12 600
14 630
12 728
pokoj 1/2 (+1) SWC BM (Ružica)
7 552
8 770
11 206
12 880
14 910
12 972
pokoj 1/2 (+1) SWC P (Ružica)
6 760
7 856
10 109
11 620
13 650
11 876
suite 1/2 (+2) SWC BM (Ružica)
8 222
9 683
12 180
14 000
16 170
14 068
suite 1/2 (+2) SWC M (Ružica)
8 039
9 440
11 936
13 720
15 820
13 763
suite 1/2 (+2) SWC P (Ružica)
7 552
9 013
11 206
12 880
15 120
13 154
Slevy: dítě 0-5,99 na 3. a 4. lůžku se 2 DO zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

dítě 6-14,99 na 3. a 4. lůžku se 2 DO

50%

50%

50%

50%

50%

15+ na 3. a 4. lůžku

20%

20%

20%

20%

20%

20%

denně/3

denně/3

denně/3

SO, NE/7

SO, NE/7

*denně/3

Nástup na pobyt/min. počet nocí

50%

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi, pobytovou taxu.
Fakultativně: Dětská postýlka na vyžádání - 5 Eur/den - platba na místě, oběd za 365 Kč/os./den.

Depandance Vile Coltelli a tří pavilony - nižší ceny ubytování, ceníky najdete na www.mediteran.cz
30

Sleva 10% při rezervaci a 100 % úhradě do 30.4.2019.
Sleva neplatí pro červeně podbarvené ceny (zde sleva 7=6).

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOTEL KATARINA

CRIKVENICA

tttt

Renovovaný hotel Katarina se nachází na okraji letoviska Selce v blízkosti
moře. Všechny pokoje mají sprchu / WC, telefon, satelitní TV, většina s balkonem. Vybavení hotelu: restaurace, terasa, aperitiv bar, TV místnost, krytý
bazén s mořskou vodou (od cca 16.6. do 15.9. uzavřen), parkoviště, garáže.
Ubytování: všechny pokoje mají koupelnu, WC, fén, klimatizaci, SAT TV, telefon, Wi-Fi, Mini bar, sejf. Pokoje mají pohled moře i park, s balkonem i bez
balkonu. V rodinném pokoji se platí vždy min. 3 plné ceny.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu + nápoje k večeři zdarma - voda,
víno, pivo a nealko nápoje z automatu. Další vybavení: sauna, solárium, masáže, obchod se suvenýry, dva venkovní bazény a sluneční terasa. Můžete si
pronajmout lehátka a slunečníky (za poplatek). Wi-Fi na recepci zdarma.

Selce (Crikvenica) - hotel Katarina
Crikvenica, pláž

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2(+1) SWC severní strana
1/2 (+1) SWC balkon severní strana
1/2 (+1) SWC mořská strana
1/2(+1) SWC balkon moře
1/4 rodinný pokoj
Nástup na pobyt/min. počet nocí

02.01. - 27.04.
12.10. - 30.10.
1 210
1 280
1 340
1 480
1 620

27.04. - 25.05.
28.09. - 12.10.
1 510
1 580
1 680
1 850
2 020

25.05. - 22.06.
14.09. - 28.09.
1 790
1 890
1 990
2 190
2 430

22.06. - 06.07.
24.08. - 14.09.
2 130
2 230
2 400
2 640
2 870

06.07. - 24.08.

denně/2

denně/2

denně/2

denně/3

denně/5

2 360
2 500
2 670
2 910
3 210

Cena zahrnuje: 1 x ubytování s polopenzí včetně nápojů, pobyt. taxu. Slevy: Dítě 2-5,99 let na přistýlce - zdarma, dítě 611,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami - 50%, dítě 12-17,99 let s 2 dospělými osobami - 30%, dospělá osoba na
přistýlce - 20%. Příplatek: dětská postýlka - 5 Eur/den - platba na recepci, pokoj 1/1 +50%.

Bungalovy KAČJAK

tt

Kačjak - pláž

Turistické středisko Kačjak se nachází na poloostrově Kačjak, vzdálené 3 km
od Crikvenice. Je obklopeno bujnou středomořskou vegetací. Nádherná příroda a pláže jistě nadchnou každého, kdo vyhledává klid a odpočinek. Pro
sportovní vyžití je k dispozici tenisové hřiště, stolní tenis, multifunkční hřiště.
Podél celého poloostrova vede hezká turistická cesta, která je místy vedena
nad strmými skalami.
Ubytování: bungalovy - malé individuální domky a terasou směrem na moře.
Dvoulůžkové a třílůžkové bungalovy jsou vybavené lůžky, koupelnou se
sprchou a WC. Dvou a třílůžkové bungalovy mají společnou terasu. Rodinné
bungalovy pro 4 osoby jsou dva propojené pokoje a jsou vhodné pro rodiny
s dětmi. V rodinných bungalovech se platí vždy nejméně 3x plná cena za
osobu. Ubytování je vhodné pro méně náročné zákazníky.
Z Kačjaku jezdí do Crikvenice turistický vláček. Dětská postýlka za příplatek
5 Eur na den - platba na místě, ale rezervace v CK.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 30%.
Stravování: polopenze- snídaně a večeře formou bufetu.
Pláž: oblázková, s betonovými platy, vzdálená 200-300 m od ubytování.
Parkování umožněno bez poplatku, na recepci bezplatná Wi-Fi.
Check-in od 14.00, check-out do 10.00.

Pavilony KAČJAK

tt

rodinný bungalov

Turistické středisko Kačjak se nachází na poloostrově Kačjak, vzdálené 3
km od Crikvenice. Je obklopeno bujnou středomořskou vegetací. Nádherná
příroda a pláže jistě nadchnou každého, kdo vyhledává klid a odpočinek.
Možnost sportovního vyžití. Podél celého poloostrova vede hezká turistická
cesta, která je místy vedena nad strmými skalami.
Ubytování: Jednoduše vybavené jednopatrové pavilony, dvoulůžkové pokoje
se sprchou, WC, balkonem a možností přistýlky. Ubytování je vhodné pro
méně náročné zákazníky. Z Kačjaku jezdí do Crikvenice turistický vláček.
Stravování: polopenze formou bufetu.
Pláž: oblázková, s betonovými platy, vzdálená 200-300 m od ubytování.
Parkování bez poplatku, na recepci bezplatná Wi-Fi.

bungalov
pavilon

pavilon

Crikvenica (Selce) - TN Kačjak - příjezd autem denně
Typ ubytování / datum

Cena zahrnuje: 1 x ubytování (bungalov nebo pavilon), 1 x polopenzi, pobytovou
taxu. Slevy: Dítě 2-5,99 let na přistýlce - zdarma, dítě 6-11,99 let na přistýlce,
se 2 dospělými osobami - 50%, dítě 12-17,99 let s 2 dospělými osobami 30%, dospělá osoba na přistýlce - 20%.
Příplatek:, dětská postýlka - 5 Eur/den - platba na místě.

cena za osobu a noc
bungalov 2 osoby
bungalov 3 osoby
rodinný bungalov 4 osoby
1/2+1 SWC M (pavilony)
Dítě 2-5,99 let na přistýlce (pavilony)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

02.01. - 27.04.
12.10. - 30.10.
640
640
740
640
zdarma

27.04. - 25.05.
28.09. - 12.10.
770
770
910
770
zdarma

25.05. - 22.06.
14.09. - 28.09.
950
950
1 080
950
zdarma

22.06. - 06.07.
24.08. - 14.09.
1 050
1 050
1 250
1 050
zdarma

06.07. - 24.08.

denně/2

denně/2

denně/2

denně/3

denně/5

1 180
1 180
1 390
1 180
zdarma
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OSTROV PAG

HOTEL PAGUS
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Hotel Pagus se nachází ve městě Pag, 40 km od Zadaru a 18 km od Novalje
a je situován na klidném místě v bezprostřední blízkosti vlastní oblázkové
pláže. Je ideálním místem pro rodinnou i romantickou dovolenou. Nejbližší
letiště je v Zadaru, 46 km od hotelu Pagus. Bohatá nabídka známých ostrovních gastronomických specialit v restauracích - pažského sýra a pažského jehněčího masa, zcela jistě ještě posílí požitek z pobytu na tomto ostrově.
Vybavení hotelu: hotel má vlastní pláž, restauraci, směnárnu, bar, fitness,
venkovní i krytý bazén, aperitiv bar, WiFi zdarma, parkoviště s omezeným
počtem míst.
Ubytování: STANDARD 1/2 SWC BP - manželská postel, WC, sprcha/vana, balkon s pohledem na park, mini bar, sejf. SUPERIOR 1/2(+1) SWC BM - manželská postel, možnost přistýlky, WC, sprcha/vana, balkon s pohledem na moře,
mini bar, sejf, možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek 500 Kč/den - dosp.
osoba, dítě 3-11,99 let platí 315 Kč/den.
Pláž: oblázkovo-písečná, přímo u hotelu • Sport a zábava: venkovní a vnitřní
bazén se sladkou vodou, whirlpool, sauna, masáže, solárium, aerobic, wellness - fitness, vodní sporty dle místní nabídky.
Psa nebo kočku je nutné nahlásit již při rezervaci. Poplatek 15 € za den do
váhy 20 kg, platba na recepci.
Příjezd možný každý den, pobyty od 3 nocí • check in 14:00 hod., check out
10:00 hod.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20 % při rezervaci do 31. 1. platí pro termíny do 17.6. a od 16.9.
Sleva 15 % při rezervaci do 31. 1. platí pro termíny 17.6. - 16.9.
Sleva platí pouze na ubytování.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x snídani, pobytovou taxu.

ostrov Pag - hotel Pagus - příjezd autem denně
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BP
1/2 SWC BM
1/2+1 SWC BM
Dítě 3-11,99 let na přistýlce v pokoji se 2 dosp. os.
Nástup na pobyt/min. počet nocí

12.04. - 20.05.
07.10. - 03.11.
1 100
1 330
1 330

20.05. - 17.06.
16.09. - 07.10.
1 450
1 680
1 650

17.06. - 15.07.
19.08. - 16.09.
1 790
2 020
2 020

15.07. - 19.08.
2 100
2 330
2 330

350

350

350

350

denně/3

denně/3

denně/5

denně/7

KEMP PORAT - MOBILNÍ DOMKY

ttt

OSTROV PAG
Kemp Porat

Klimatizace

Kemp Porat se nachází v blízkosti městečka Povljana na jihu ostrova Pag.
Na ploše více než 16 000 m2 jsou v borovicovém lese hostům k dispozici mobilní domky, parcely pro stany a místa pro obytná auta. Na velmi oblíbenou
pláž Zrče je to 30 km. V okruhu 200 metrů najdete nejbližší obchod s potravinami a restaurace s nabídkou jídel místní i mezinárodní kuchyně. Oblast
kolem kempu Porat a Povljany je protkaná cyklistickými stezkami.
Ubytování : Mobilní domky jsou situovány ve stínu borovic (celkem 20 mobilních domků), vzdálené cca 100 m od moře.
Mobilní domky Gold - plocha 24 m2, max pro 4 dospělé osoby +2 děti do 12
let, klimatizace, 2x ložnice, denní místnost s rozkládacím lůžkem až pro 2
osoby, koupelna se sprchou a WC, kompletně vybavená kuchyně, venkovní
terasa se zahradním nábytkem. Parkování je poblíž mobilního domku.
Domácí mazlíčci (psi) na vyžádání 6 Eur/den- platba na místě
Sport a zábava: V kempu půjčovna sportovních potřeb, před kempem hřiště,
tenisový kurt (za poplatek). V místě fotbalové hřiště, petanque, cyklostezky,
půjčovna vodních šlapadel a vodních skútrů. V městečku kavárny, restaurace,
pizzerie.
Pláž: Oblázkově-kamenitá: vzdálenost od kempu asi 150 m. Pozvolný vstup
do moře. Písečná: vzdálenost od kempu asi 800 m, v sezóně nabízí bohaté
sportovní vyžití, např. šlapadla a skútry. Pozvolný vstup do moře.
Stravování: vlastní, bez stravy.
Sleva 7=6 pro vybrané termíny je již zahrnuta v ceně (červeně podbarveno).

Cena zahrnuje: pronájem mobilního domku na 7 nocí (max
4 dosp. a 2 děti do 12 let), spotřebu vody a energií, povleostrov Pag - Povljana, Kemp Porat, mobilní domky Gold
čení, ručníky, klimatizaci, wifi, zahradní nábytek na terase,
Typ ubytování / datum
24.04. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08. parkování pro 1 auto. • Povinný příplatek: platba na místě
14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09.
31.08. - 07.09.
24.08. - 31.08.
- pobytová taxa dospělá osoba -0,95 Eur/den , dítě 12-17,99
mobilní domky GOLD 4+2
5 968
6 860
8 039
9 240
12 911
14 840
17 010
19 950 let 0,48 Eur/den, děti do 12 letí pobytovou taxu neplatí.
Nástup na pobyt/min. počet nocí
denně/4
sobota/7
denně/4
sobota/7
denně/4
sobota/7
sobota/7
sobota/7
Závěrečný úklid: 10 Eur. Vratná kauce: 100 Eur.
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OSTROV PAG

pláž Šimuni

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Apartmány se nacházejí ve střediscích Pag, Mandre a Lun, Novalja, a Stara
Novalja. Všechny apartmány jsou standardně vybaveny ložnicemi pro příslušný počet osob, obývací místností s vybaveným kuchyňským a jídelním
koutem, koupelnou se sprchou a WC, balkonem nebo terasou. Nacházejí se
do 600 metrů od moře. Každý apartmán je jiný, má své specifické vlastnosti,
liší se vzhledem, velikostí, vzdáleností od moře, vybavením, pouze základní
vybavení mají apartmány ve stejném rozsahu.
Možnost apartmánů s klimatizací za příplatek (hradí se na místě): APT 2,3,4
příplatek 5 Eur/den; APT 5, 6 příplatek 6 Eur/den a APT 8 příplatek
8 Eur/den. Požadavek na klimatizaci je nutné nahlásit při rezervaci.
Na místě se platí vratná kauce 30 Eur za osobu.
V termínech 29.6.-31.8.2019 jsou přijezdy možné sobota-sobota, v ostatních
termínech každý den. (při kratších pobytech na 6 nocí příplatek 10%, 5 nocí
20% a 4 noci 30%.)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je zapotřebí, aby zákazník opustil ubytování v den odjezdu do 10 hodin dopoledne v takovém stavu,
v jakém apartmán převzal. V případě, že tak neučiní, bude mu
účtován poplatek 20-50 Eur dle typu apartmánu za úklid
apartmánu.
Zákazníci jsou povinni dodržovat ubytovací řád. Pokud ne, mohou
být vykázani z ubytování bez možnosti vrácení peněz.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 10 % při rezervaci do 30. 4.
a 100% platbě do 15.5.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, pobytovou taxu.
Fakultativně: klimatizace - platba na místě (viz popis ubytování).
Povinně: vrátná záloha 30 Eur/os. - platba na místě.

ostrov Pag - Novalja - ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2
Apartmán 3
Apartmán 4
Apartmán 5
Apartmán 6

01.04. - 08.06.
31.08. - 31.10.
6 440
7 770
9 240
11 200
12 670

08.06. - 29.06.
24.08. - 31.08.
8 540
10 360
12 110
14 560
16 240

29.06. - 20.07.
17.08. - 24.08.
15 470
18 690
21 910
25 970
29 330

20.07. - 03.08.

03.08. - 17.08.

16 800
20 860
24 710
29 820
34 300

19 180
22 960
26 880
32 410
37 380

ostrov Pag - Stará Novalja - ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2
Apartmán 3
Apartmán 4
Apartmán 5
Apartmán 6
Přistýlka v apartmánu 2 až 6

01.04. - 08.06.
31.08. - 31.10.
5 460
6 790
7 910
9 590
10 850

08.06. - 29.06.
24.08. - 31.08.
8 610
10 360
13 440
13 860
16 870

29.06. - 20.07.
17.08. - 24.08.
11 900
14 420
19 390
19 880
21 840

20.07. - 03.08.

03.08. - 17.08.

15 050
18 480
24 850
25 340
29 050

16 240
19 880
26 810
27 300
31 220

1 330

1 540

2 310

3 220

3 710

ostrov Pag - Pag, Mandre, Lun - ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2
Apartmán 3
Apartmán 4
Apartmán 5
Apartmán 6

01.04. - 08.06.
31.08. - 31.10.
4 760
6 090
7 210
8 190
9 590

08.06. - 29.06.
24.08. - 31.08.
7 840
9 380
11 060
12 460
14 840

29.06. - 20.07.
17.08. - 24.08.
10 500
12 530
14 350
16 520
19 180

20.07. - 03.08.

03.08. - 17.08.

12 180
14 910
17 500
19 880
23 240

12 880
15 400
18 690
21 280
24 640

Ubytování v letovisku Gajac, nabídku konkrétních apartmánů (na jméno)
a také apartmány velikosti apt. 6+1 a apt. 8 najdete na www.mediteran.cz.

HOTEL LA LUNA
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Moderní hotel La Luna se nachází v klidném místě malé rybářské vesničky Jakišnice v severozápadní části ostrova Pag, přímo u moře. Do města Novalja
je to 15 km, pláž Zrće je vzdálena 19 km. Hotel nabízí klidné prostředí pro příjemnou dovolenou, má 2 bazény (venkovní a vnitřní vyhřívaný bazén - sladká
voda), pláž pro cca 250 hostů, čtyři sauny, wellness, restaurace (1 x bufetová,
1 x A la carte restaurace), bary, moderně a komfortně vybavené pokoje.
Ubytování: komfortní pokoje mají koupelnu s fénem a toaletními potřebami,
WC, bezplatné Wi-Fi, LCT TV se satelními programy, sejf, mini bar, klimatizaci.
Možnost přistýlek a dětských postýlek (na dotaz a za příplatek). Možnost ubytování 1 dosp. osoby a 1 dítěte v pokoji 1/2 - viz ceník.
Superior 1/2 pokoj, strana park/park balkon - max. 3 osoby, velikost 32-34,5
m2, manželské lůžko 200 x 200 cm, možnost přistýlky, možnost pokojů s balkonem • Superior 1/2 pokoj, strana moře/moře balkon - max. 3 osoby, velikost
28 m2 (bez balkonu) a 32-34,5 m2 s balkonem, manželské lůžko 200 x 200
cm, možnost přistýlky, možnost pokojů s balkonem/terasou • Deluxe 1/2
pokoj, strana moře, balkon - max. 3 osoby, terasa směr moře, velikost 32-34,5
m2, manželské lůžko 200 x 200 cm, možnost přistýlky.
Stravování: polopenze (snidaně, večeře) formou buhatého bufetu,. Hotelová
restaurace s terasou a pohledem na moře.
Pláž, bazény: hotelová pláž otevřena od 14.6. do 15.9., dálší pláže v blízkosti
hotelu. Venkovní bazén a hotelová pláž mají lehátka zdarma (omezený počet)
Check in od 15.00, check out do 11.00 (pozdní odjezd nebo brzký příjezd platba 50 % z ceny na den). • Pobytová taxa v ceně.
Parkování - garáž - 7 Eur/den, dětská postýlka - 10 Eurden.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15 % do 31.1. (100 % úhrada do 10.2.2019)
Sleva 10 % do 28. 2. (100 % úhrada do 10.3.2019)
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1 x polopenze, pobytovou taxu, vstup
do bazénů, Wi-Fi internet, vstup na hotelovou pláž (od 14.6. do 15.9.),
zdarma lehátka u bazénu i na pláži (omezený počet), vstup do fitness.

Klimatizace

ostrov Pag - Lun - Hotel La Luna - příjezd autem denně
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc
Superior 1/2+1 Park
Superior 1/2+1 Park balkon
Superior 1/2+1 Moře
Deluxe1/2+1 Balkon Moře
Nástup na pobyt/min. počet nocí

18.04. - 26.04. 26.04. - 11.05. 11.05. - 29.05. 29.05. - 20.06. 20.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 27.10. 21.09. - 28.09. 07.09. - 21.09.
24.08. - 07.09.
1 050
1 260
1 500
1 710
1 950
2 750
1 120
1 330
1 570
1 780
2 020
2 920
1 230
1 430
1 680
1 880
2 120
3 160
1 330
1 540
1 780
2 060
2 300
3 440
denně/2

denně/2

denně/2

denně/2

denně/3

denně/5

Slevy: D 0-6,99 let na přistýlce s 2 dosp. os. - ZDARMA, dítě 7-11,99 na přistýlce se 2 dosp. os. - 50%, dítě starší 12+ na
přistýlce s 2 dosp. os. - 20%, dítě 0-6,99 let na vlastním lůžku - 50%, dítě 7-11,99 let na vlastním lůžku . 30%.
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STARIGRAD-PAKLENICA

Klimatizace

BLUESUN MOBILNÍ DOMKY
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Starigrad-Paklenica – Bluesun camp Paklenica - příjezd denně
Typ ubytování / datum
cena za mobilní domek a noc

Mobil home 4+2 DALMACIJA

30.03. - 11.05. 11.05. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
21.09. - 25.10. 07.09. - 21.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
1 290
1 560
3 470
4 270
4 730
5 430

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

Bluesun kemp Paklenica se nachází v rámci hotelového komplexu Bluesun
hotel Alan. Rozkládá se v hustém borovém lese u oblázkové pláže a jeho kapacita je cca 500 osob. Domácí mazlíčci jsou povoleni. V bezprostřední blízkosti kempu se nachází supermarket, banka, čerpací stanice, lékárna.
Klienti mají k dispozici venkovní bazén, taverna Batela, plážový volejbal,
stolní tenis, badminton, dětské venkovní hřiště , denní a večerní animace. V
rámci kempu mohou hosté využít službu praní prádla (za příplatek).
Ubytování: MH Dalmacija 4+2: 30 m2, 2 dvoulůžkové ložnice (jedna manželská postel 130x190 cm, 2 oddělené postele 80x190 cm), denní místnost
s rozkládacím gaučem (130x190 cm), kuchyňský kout, 2 koupelny a WC. V
ceně je používání ručníků, povlečení, kuchyňské vybavení
Stravování: ubytování je bez stravy.
Pláž: oblázková, s pozvolným vstupem do moře.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019
V termínu 31.5. - 6.6. je možná sleva 7=6 při pobytu na 7 nocí,
sleva vám bude odečtena při rezervaci. Slevy se nesčítají.
Cena zahrnuje: 1x nájem mobilního domku pro příslušný počet osob,
spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo,
ručníky.
Povinný příplatek: na místě se platí závěrečný úklid 35 Eur/mobilní domek
• pobytová taxa 1 Eur/osobu/den, děti 12-17,99 platí 0,50 Eur/osobu/denplatba na místě, jednorázový registrační poplatek 1 Eur/osobu/pobyt.
Fakultativně: Domácí mazlíček na vyžádání -v termínech do 1.6.2019 a od
6.9.2019 za 4 Eur/den, v ostatních termínech za 8 Eur/den- platba na místě.
Dětská postýlka pro dítě do 2,99 let v termínech do 1.6.2019 a od
6.9.2019 za 4 Eur/den, v ostatních termínech za 6 Eur/den, platba na místě.

Tota, nová budova

Penzion Tota

1/2 pokoj

PENZION TOTA

Klimatizace

APT 2+2

Starigrad-Paklenica - penzion Tota - příjezd autem denně
Typ ubytování / datum

cena za apartmán/pokoj a noc
Apartmán 4 (severní část budovy)
Apartmán 2+2 (jižní část budovy)- pohled moře
Apartmán 2+2 comfort (nová budova)- pohled moře
dvoulůžkový pokoj 1/2 (cena za pokoj)
rodinný pokoj 2/2 balkon směr východ (cena za pokoj)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

01.03. - 15.06.
14.09. - 30.10.
1 440
1 540
1 650
880
1 330

15.06. - 29.06.
31.08. - 14.09.
1 540
1 650
1 790
1 190
1 510

29.06. - 13.07.
17.08. - 31.08.
1 790
1 890
2 100
1 370
1 650

13.07. - 17.08.

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

1 920
2 030
2 310
1 510
1 790

Povinný příplatek na místě: Pobytová taxa se platí na recepci při příjezdu - 1,40 Eur/os./den, dítě 12-18 let platí 0,7 Eur/os./den.
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Penzion Tota stojí u moře v samotném centru Starigrad-Paklenica, cca 500
m od hotelu Alan. Penzion má celkem 14 nově zařízených apartmánů ve dvou
objektech (5 x APT 4, 4 x APT 2+2, 5 x APT 2+2 comfort) a 5 dvoulůžkových
pokojů a jeden rodinný pokoj.
Popis ubytování: APT 4 (severní část budovy) - jedna ložnice s manželskou
postelí a druhá ložnice s oddělenými lůžky, koupelna, vybavená kuchyně s
jídelním koutem, klimatizace, SAT TV, balkon s pohledem na západní nebo
východní stranu. APT 2+2 (jižní část budovy) - jedna ložnice s oddělenými
lůžky (možnost spojení lůžek), koupelna, vybavená kuchyně s jídelním koutem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, balkon s pohledem
na moře, klimatizace, SAT TV. APT 2+2 comfort (nová budova) - tyto apartmány jsou umístěny v nové budově penzionu a mají jednu ložnici s oddělenými lůžky (možnost spojení lůžek), koupelnu, vybavenou kuchyň s jídelním
koutem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, balkon s pohledem na moře, klimatizaci, SAT TV. 1/2 pokoj - ložnice s manželskou postelí,
koupelna, balkon nebo terasa, klimatizace, SAT TV. Rodinný pokoj 2/2 - dvě
dvoulůžkové ložnice s manželskou postelí, koupelna, balkon s pohledem na
východní stranu, klimatizace, SAT TV. Pláž: oblázková.
Stravování: možnost dokoupení polopenze přímo v penzionu, snídaně 200
Kč/os./den nebo polopenze za 600 Kč/os./den (nutno objednat při rezervaci,
sleva na děti na stravování, snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu).
Cena zahrnuje: ubytování na 1 nocí pro příslušný počet osob (apartmán nebo
pokoj), používání kuchyňského vybavení (apartmány), klimatizaci, ložní prádlo
(výměna jednou týdně), ručníky, závěrečný úklid, parkování. Fakultativně:
možnost dokoupení snídaní nebo polopenze, malý domácí mazlíček 5 Eur/den
- platba na místě.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

ZATON

Klimatizace

mobilní domek Premium

ZATON - MOBILNÍ DOMKY

ttt

Zaton Holiday Resort se nachází 16 km severozápadně od Zadaru, leží v borovicovém háji podél dlouhé zátoky chráněné od větru a vln. Je zde krásná
oblázkovo-písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, ideální pro děti
a nový bazénový komplex pro děti i dospělé. Zaton je velmi dobře vybavené
středisko, které hostům nabízí bohaté zázemí pro sport a zábavu. V měsících
červenec a srpen je zajištěna pravidelná autobusová linka do Zadaru a zpět.
Popis mobilních domků v letovisku Zaton: Comfort 4+2: velikost mobilehomu 30-32 m2 (několik typů mobilních domků Comfort), 1 ložnice (manželská postel), 1x ložnice (oddělená lůžka), jídelní kout s rozkládací sedačkou
pro 2 osoby (lůžko 70 x 190 cm) v denní místnosti, kuchyňská linka pro vaření, plynový vařič se 4 hořáky, mikrovlnná trouba, kávovar, příbory a nože,
lednička, SAT TV, klimatizace, 2x sprchový kout s WC, terasa se zahradním
nábytkem 10m2 Mobilní domky jsou vzdálené cca 550 - 800 od moře a pláže.
K pláži jezdí v pravidelných intervalech zdarma vláček.
Premium 6+1: velikost mobilehomu 8,6 x 4 m = 34,4 m2, 1x ložnice (lůžko
75 cm x 200 cm a 80 x 200 cm), 1x ložnice ( lůžko 75 cm x 200 cm a 70 x 200
cm, 1x ložnice s manželskou postelí, jídelní kout s rozkládací sedačkou pro 1
osobu (lůžko 70 x 190 cm) v denní místnosti, kuchyňská linka pro vaření, plynový vařič se 4 hořáky, mikrovlnná trouba, kávovar, příbory a nože, lednička,
SAT TV, klimatizace, 2x koupelna se sprchou a WC, terasa se zahradním nábytkem. Terasa s markýzou: 10 m2. Mobilní domky jsou vzdálené cca 300 600 od moře a pláže. K pláži jezdí v pravidelných intervalech zdarma vláček.
Superior 5+2: velikost mobilehomu 34,4 m2 (několik typů mobilních domků),
1 ložnice (manželská postel), 1x ložnice (oddělená lůžka+postel v patře), jídelní kout s rozkládací sedačkou pro 2 osoby (lůžko 70 x 190 cm) v denní
místnosti, kuchyňská linka pro vaření, plynový vařič se 4 hořáky, mikrovlnná
trouba, kávovar, příbory a nože, lednička, SAT TV, klimatizace, 2x sprchový
kout s WC, zastřešená terasa se zahradním nábytkem 25,8m2 Mobilní domky
jsou vzdálené cca 150 - 550 od moře a pláže. K pláži jezdí v pravidelných intervalech zdarma vláček. Stravování: vlastní nebo možnost dokoupení polopenze. Pláž: zhruba 1 900 m dlouhá písčitá pláž - převážně s písčitým dnem
a mírným a mělkým sestupem do moře, proto je toto středisko také vhodné
pro děti. Pláž se nachází od 600-1900 m od mobilních domků. Na pláži je
půjčovna slunečníků a lehátek, snackbar, vodní atrakce.
Bazény: 3 nově postavené bazény: pro dospělé a mládež, plocha 825
m2 a hloubka 1,30 m a bazén pro děti o ploše 340 m2 a hloubce 0,30 m. Dále
je zde bazén pro plavání o ploše 174 m2 a hloubce 1,3 m, 3 menší bazény
s hydromasážními lehátkami o ploše 86 až 115 m2, 1 větší bazén s hydromasážními lehátky, plochou 182 m2, hloubkou 1,2 m a panoramatickým pohledem na Jadran, spousty opalovacích ploch, bar u bazénu.
Check in 16:00, check out 9:00.

*Příjezd každý den je možný do 6.7. a od 31.8. jinak platí příjezdy v sobotu na 7 nocí.

KATEGORIE MOBILNÍCH DOMKŮ V ZATON HOLIDAY RESORT
Premium

Superior

Premium

Superior

Premium

Superior

Comfort
Comfort

pohled na areál s mobilními domky
Comfort

Zaton Holiday Resort - Mobilní domky - cena za mobilní domek a noc
Typ ubytování / datum

cena za mobilní domek a noc
Mobilhome 4+2 COMFORT
Mobilhome 5+2 SUPERIOR
Mobilhome 6+1 PREMIUM
Možný nástup na pobyt / min. počet nocí

20.04. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 24.08. - 31.08. 06.07. - 13.07. 13.07. - 17.08.
14.09. - 04.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09.
17.08. - 24.08.
1 770
2 590
3 510
3 950
4 390
4 700
5 510
6 060
1 980
2 860
3 880
4 460
4 970
5 620
6 300
6 840
2 110
3 070
4 150
4 730
5 280
6 060
6 700
7 280
denně/3

denně/3

denně/3

sobota/7

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

sobota/7

sobota/7

sobota/7

sobota/7

Cena zahrnuje: nájem mobilního domku na 1 noc, spotřebu vody
a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo (výměna 1x týdně) , ručníky (výměna za 3-4 dny), vstup do bazénu,
animační programy, přihlašovací poplatek a pobytovou taxu. Napětí: 16A. Parkování auta v ceně. • Platba na místě: 40 €/mobilehome - za závěrečný úklid (pokud hosté uklidí mobilhome
sami, neplatí nic),
Klienti mohou využívat všech služeb v rámci Zaton Holiday
Resort včetně bazénů. • Stravování: vlastní nebo možnost dokoupení polopenze s točeným nápojem k večeří v ceně za příplatek v termínu 20.04.-08.06.2019 a 07.09.-4.10.2019 - 650
Kč/osobu a den, v termínu 08.06. - 07.09.2019 - 740
Kč/osobu/den, dítě 5-11,99 let má polopenzi v termínu 20.04.08.06.2019 a 07.09.-04.10.2019 zdarma, v termínu 08.06.. 07.09.2019 platí 370 Kč/osobu/den, děti do 4,99 let mají polopenzi zdarma.
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ZATON

Zaton Holiday Resort, leží v borovicovém háji a dlouhé zátoce chráněné od větru a vln, vzdálený 16 km
severozápadně od Zadaru. Apartmány jsou umístěny v jednopodlažních řadových domcích. Je zde krásná,
oblázkovo-písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, ideální pro děti. Zaton je velmi dobře vybavené
středisko, které hostům nabízí bohaté zázemí pro sport a zábavu. V resortu je nový bazénový komplex pro děti
i dospělé. V měsíci červenci a srpnu jezdí 1 x denně autobus do Zadaru - v 10.00 ze Zaton Holiday Resort a zpět
v 17.15 odjezd zpět ze Zadaru.

Klimatizace

Klimatizované
apartmány

apartmán 3*

Akce 7=6 v termínech 15.06. - 21.06. a 7.9. - 13.9. 2019
Sleva vám bude odečtena při rezervaci pobytu na 7 nocí.
Zaton Holiday Resort - apartmány 3* - příjezd autem denně
Typ ubytování / datum
cena za apartmán a noc
Apartmán 2***
Apartmán 3***
Apartmán 4****
Apartmán 5****
Nástup na pobyt/Minimální počet nocí

20.04. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07.
14.09. - 04.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
1 140
1 410
1 780
2 320
3 090
1 350
1 710
2 220
2 990
3 790
1 480
1 920
2 450
3 320
4 160
1 980
2 550
3 290
4 300
5 540
denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

13.07. - 17.08.
3 690
4 430
4 730
6 340

HOLIDAY RESORT

ttt

*Příjezd je možný každý den po celou sezonu 2019.
Apartmán-studio AP/2 pro 2 osoby: obývací pokoj se dvěma lůžky, kuchyňský kout, jídelní kout, koupelna se sprchou, WC a fénem, kávovar, sejf, SAT
TV, telefon, terasa se zahradním nábytkem, přízemí (velikost: 20m2).
Apartmán-studio AP/3 pro 3 osoby: obývací pokoj se třemi lůžky, kuchyňský
kout, jídelní kout, koupelna se sprchou, WC a fénem, kávovar, sejf, SAT TV,
telefon, terasa se zahradním nábytkem, přízemí (velikost: 20m2).
Apartmán AP/4 pro 4 osoby: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj se dvěma
lůžky, kuchyňský kout, jídelní kout, koupelna se sprchou, WC a fénem, kávovar, sejf, SAT TV, telefon, terasa nebo balkon se zahradním nábytkem, přízemí nebo 1. patro (velikost: 29m2).
Apartmán AP/5 pro 5 osob: dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s jedním
lůžkem, kuchyňský kout, jídelní kout, koupelna se sprchou, WC a fénem, kávovar, sejf, SAT TV, telefon, terasa se zahradním nábytkem, přízemí (velikost:
35m2). • Všechny apartmány mají nově klimatizaci
Stravování: vlastní.Možno zakoupit polopenzi, viz tabulka (děti do 4,99 let
zdarma při zakoupení polopenze 2 dosp. osob).
Sport a zábava: 12 pískových tenisových hřišť (z toho 4 osvětlené) a 4 hřiště
s tvrdým povrchem, tenisové centrum s výukou, potápěčské centrum s výukou, jezdecká škola, jízda na ponících, plážový volejbal, stolní tenis, minigolf
a další aktivity.
Pláž: zhruba 1 900 m dlouhá písčitá pláž - převážně s písčitým dnem a mírným
a mělkým sestupem do moře, proto je toto středisko také vhodné pro děti.
Pláž se nachází nedaleko od apartmánů. Na pláži je půjčovna slunečníků a lehátek, snackbar, velká vodní klouzačka. V areálu je zcela nový bazénový komplex pro děti i dospělé, každý večer show v nově postaveném amfiteatru.
Internet WIFI/WLAN je v apartmánech zdarma. Kód k připojení je k dispozici na recepci. • Check in 16:00, check out 9:00.

Bazénový komplex: postaven v roce 2017, celková plocha je 1800 m2,
Bazény: 3 nově postavené bazény pro dospělé a mládež, plocha
825 m2a hloubka 1,30 m a bazén pro děti o ploše 340 m2 a hloubce
0,30 m. Dále je zde bazén pro plavání o ploše 174 m2 a hloubce
1,3 m, 3 menší bazény s hydromasážními lehátkami o ploše 86 až
115 m2, 1 větší bazén s hydromasážními lehátky, plochou 182 m2,
hloubkou 1,2 m a panoramatickým pohledem na Jadran, spousty
opalovacích ploch, bar u bazénu, tobogánek, spray park a další vodní
atrakce.

denně/5

Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu s klimatizací, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení,
ručníky - výměna 2x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Důležité: Pokud nebude apartmán předán čistý,
může recepce Zaton Holiday Resort požadovat 40 Eur za úklid. Pokud je čisto, neplatí se nic. Vstup do bazénu
a parkování auta - ZDARMA. • Stravování: vlastní nebo možnost dokoupení polopenze s točeným nápojem k večeří v ceně
za příplatek v termínu 20.04.-08.06.2019 a 07.09.-4.10.2019 - 650 Kč/osobu a den, v termínu 08.06. - 07.09.2019 - 740
Kč/osobu/den, dítě 5-11,99 let má polopenzi v termínu 20.04.-08.06.2019 a 07.09.-04.10.2019 zdarma, v termínu 08.06.. 07.09.2019 platí 370 Kč/osobu/den, děti do 4,99 let mají polopenzi zdarma
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Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOLIDAY RESORT

tttt

Apartmán AP/2 pro 2 osoby (s možností 1 přistýlky): obývací pokoj se dvěma
lůžky, kuchyňský kout, jídelní kout, mikrovlnka, koupelna se sprchou, WC
a fénem, kávovar, sejf, SAT TV, telefon, internet (LAN), terasa se zahradním
nábytkem, přízemí (velikost: 25m2) • Apartmán AP/4 pro 4 osoby: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj se dvěma lůžky, kuchyňský kout, jídelní
kout, koupelna s vanou nebo sprchou, WC a fénem, kávovar, mikrovlnka,
sejf, SAT TV, telefon, internet (LAN), balkon nebo terasa se zahradním
nábytkem, přízemí nebo 1. patro (velikost: 36m2) • Apartmán AP/5 pro 5
osob: dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s jedním lůžkem, kuchyňský
kout, mikrovlnka, jídelní kout, koupelna se sprchou WC a fénem, kávovar,
sejf, SAT TV, telefon, internet (LAN), balkon nebo terasa se zahradním nábytkem, přízemí nebo 1. patro (velikost: 48m2) • Apartmán AP/5 LUX pro 5
- 6 osob: dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj se dvěmi lůžky, kuchyňský
kout, jídelní kout, mikrovlnka, koupelna s vanou+WC, fénem, druhé WC +
sprcha (může být i 2x koupelna se sprchou+WC). kávovar, sejf, SAT TV, telefon, internet (LAN), balkon se zahradním nábytkem, přízemí nebo 1. patro,
dvoupodlažní (velikost: 58m2). V resortu je více typů apartmánů 4* s různým
vnitřním vybavením, proto jsou fotografie pouze ilustrační.
Stravování: vlastní. Možno zakoupit polopenzi, viz popis u APT 3*.
Pláž: zhruba 1 900 m dlouhá písčitá pláž - převážně s písčitým dnem a mírným
a mělkým sestupem do moře, proto je toto středisko také vhodné pro děti.
Pláž se nachází nedaleko od apartmánů. Na pláži je půjčovna slunečníků a lehátek, snackbar, vodní atrakce. Bazény - viz popis u APT 3*.
Internet WIFI/WLAN je v apartmánech zdarma. Kód k připojení je k dispozici na recepci. • Check in 16:00, check out 9:00.

Klimatizace
Klimatizace

*Příjezd je možný každý den po celou sezonu 2018!

apartmán 4* - Studio 2

Akce 7=6 v termínech 15.06. - 21.06. a 7.9. - 13.9. 2019
Sleva vám bude odečtena při rezervaci pobytu na 7 nocí.
Zaton Holiday Resort - apartmány 4* - příjezd autem denně

apartmán 4* - Studio 2
Aktivity pro děti i dospělé

Typ ubytování / datum
cena za apartmán a noc
Apartmán 2****
Apartmán 2+1****
Apartmán 4****
Apartmán 5****
Apartmán 5-6**** LUX

20.04. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07.
14.09. - 04.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
1 450
1 700
2 140
3 010
3 910
1 940
2 180
2 630
3 490
4 390
2 140
2 630
3 390
4 660
6 010
2 460
3 250
4 180
5 560
7 180
2 630
3 560
4 560
6 180
7 840

Možný nástup na pobyt/Min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

13.07. - 17.08.
4 600
5 080
6 740
8 050
8 910
denně/5

Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu s klimatizací, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení,
ručníky - výměna 2x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Důležité: Pokud nebude apartmán předán čistý,
může recepce Zaton Holiday Resort požadovat 40 Eur za úklid. Pokud je čisto, neplatí se nic. Vstup do bazénu
a parkování auta - ZDARMA. Stravování : vlastní nebo možnost dokoupení polopenze, viz informace u APT. 3*

GLAMPING
STANY

Zaton Holiday Resort - Glamping
Typ ubytování / datum

cena za stan a noc
Glamping stan 4+1
Nástup na pobyt / min.počet nocí

GLAMPING stan 4+1 velikost stanu je 41,25 m2, 1 x ložnice (manželská postel),
1 x ložnice (2 oddělená lůžka + postel v patře), kuchyňský kout pro vaření,
plynový vařič se 4 hořáky, mikrovlnná trouba, kávovar, základní vybavení na
vaření a stolování, lednička, SAT TV, sprchový kout s WC, sušák na prádlo.
Glamping stany jsou v kempu, vzdáleny cca 500 m od moře a pláže. K pláži
jezdí v pravidelných intervalech zdarma vláček.

20.04. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 24.08. - 31.08. 06.07. - 13.07. 13.07. - 17.08.
14.09. - 04.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09.
17.08. - 24.08.
1 720
2 500
3 340
3 780
4 250
4 550
5 360
5 870
denně/3

denně/3

denně/3

sobota/7

sobota/7

sobota/7

sobota/7

sobota/7

Cena zahrnuje: 1x nájem glamping stanu, spotřebu vody, plynu a elektřiny, povlečení, využití bazénu, animační programy
a parkování, pobytová taxa a přihlašovací poplatek. Napětí: 16A. Parkování auta v ceně. Příplatek na místě: 40 €/glamping
stan - za závěrečný úklid (pokud hosté uklidí sami, neplatí nic). Klienti mohou využívat všech služeb v rámci Zaton Holiday
Resort včetně bazénů. • Stravování: vlastní nebo možnost dokoupení polopenze s točeným nápojem k večeří v ceně za
příplatek v termínu 20.04.-08.06.2019 a 07.09.-4.10.2019 - 650 Kč/osobu a den, v termínu 08.06. - 07.09.2019 - 740
Kč/osobu/den, dítě 5-11,99 let má polopenzi v termínu 20.04.-08.06.2019 a 07.09.-04.10.2019 zdarma, v termínu 08.06.. 07.09.2019 platí 370 Kč/osobu/den, děti do 4,99 let mají polopenzi zdarma.

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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ZATON

APARTHOTEL ZATON

ttt

Aparthotel Zaton je situován ve středisku Zaton, v blízkosti oblíbeného prázdninového letoviska Zaton Holiday Resort, kde je písečná pláž a pozvolný vstup
do moře, vhodný pro malé děti. Pokoje i apartmány jsou moderně zařízeny,
mají balkon, WC, koupelnu, klimatizaci, SAT TV. Apartmány mají navíc kuchyňský kout a denní místnost. Ve vile je recepce, která je otevřená 24 hodin
denně, WiFi je zdarma. Bezplatné parkování je přímo u vily. Hosté mají k dispozici venkovní bazén a lehátka (omezený počet).
Ubytování: dvoulůžkové pokoje - 2 lůžka, koupelna, WC, SAT TV, klimatizace,
balkon, balkon • apartmán 2+1 - pokoj s dvoulůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem (i pro dosp. osobu), kompletně vybavený kuchyňský kout,
koupelna se sprchou, WC, balkon, klimatizace, SAT TV, telefon, balkon • studio
2+1 - dvoulůžko + rozkládací lůžko v denní místnosti (i pro dosp. osobu), kompletně vybavený kuchyňský kout, koupelna se sprchou, WC, balkon, klimatizace, SAT TV, telefon, balkon • Rodinný apartmán 2+2 (cca 45 m2) dvoulůžková ložnice, denní místnost s kuchyňským koutem i rozkládací pohovkou pro 2 osoby (možno i pro dosp. osoby), koupelna se sprchou, WC,
balkon, klimatizace, SAT TV, telefon.
Stravování: v ceně je snídaně v aparthotelu Zaton.
Pláž: v blízkosti je písčitá pláž, dlouhá cca 2 km (zhruba 10 minut od hotelu).

Zaton – aparthotel Zaton - příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
Cena za pokoj/apt. a noc
1/2 pokoj
Studio -Apt. 2+1
Rodinný apt. 1/2+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

01.06. - 19.06.
03.09. - 30.09.
1 920
2 100
2 630

19.06. - 02.07.
20.08. - 03.09.
2 230
2 550
3 320

02.07. - 16.07.
13.08. - 20.08.
2 910
3 240
4 180

16.07. - 13.08.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

3 200
3 510
4 450

Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019.
Slevu nelze sčítat s dalšími slevami.

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

Sleva 7=6 platí v termínu 1.6.-8.6. a 7.9. - 14.9. Slevy se nesčítají.

Speciální nabídka pro hosty aparthotelu: volný vstup do vnitřního a venkovního bazénu hotelu Pinija**** v Petrčane,
volný vstup na hotelovou pláž a zdarma parkování u hotelu Pinija****, zdarma 1 voucher na mini golf hřiště u hotelu Pinija
pro děti do 12 let, dětská a sportovní animace v hotelu Pinija**** v období 15.6. - 31.8.

HOTEL PINIJA
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PETRČANE

Rodinné pokoje
Klimatizace

pokoj classic

Petrčane – Hotel Pinija - příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 (+1) SWC Classic
1. dítě 4-11,99 na přist. se 2 dosp. os.

1/2+2 SWC Classic
1. dítě 4-11,99 na přist. se 2 dosp. os.

23.03. - 11.05. 11.05. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 17.08.
05.10. - 30.10. 07.09. - 05.10. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
1 450
1 830
2 000
2 210
2 560
980
1 080
1 260
zdarma
zdarma
1 490
1 870
2 040
2 240
2 620
1 000
1 100
1 290
zdarma
zdarma

2. dítě 0-11,99 v 1/2+2 se 2 dosp. os.

720

910

1 000

1 100

1 290

1/2 (+1) SWC balkon Premium

1 900
zdarma
2 070
zdarma
2 100
zdarma

2 100

2 340

2 760

1 030

1 150

1 360

2 280

2 510

2 960

1 120

1 240

1 460

2 310

2 620

3 020

1. dítě 4-11,99 na přist. se 2 dosp. os.

1 520
zdarma
1 630
zdarma
1 660
zdarma

1 130

1 290

1 490

2. dítě 0-11,99 v 1/2+2 se 2 dosp. os.

810

1 030

1 130

1 290

1 490

denně/2

denně/2

denně/3

denně/5

denně/5

1. dítě 4-11,99 na přist. se 2 dosp. os.

1/2 (+1) SWC balkon Premium směr moře
1. dítě 4-11,99 na přist. se 2 dosp. os.

1/2+2 SWC balkon Premium směr moře

Nástup na pobyt/min. počet nocí
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Cena zahrnuje: 1 x ubytování v pokoji/studiu/apartmánu pro příslušný počet
osob, 1x snídani, pobytovou taxu, volný vstup do vnitřního a venkovního bazénu hotelu Pinija, volný vstup na pláž a parkování u hotelu Pinija, animační
programy v hotelu Pinija od 15.6. do 31.8.

Hotel Pinija****, postavený na přírodním poloostrově mezi borovicemi a obklopen křišťálově čistým mořem v letovisku Petrčane.
Hotel nabízí tyto služby: recepce, restaurace s možností vegetariánské stravy,
směnárna, aperitiv bar, internetový koutek, prodejna suvenýrů, výtah, terasa
s koktejl barem u bazénu, bar na pláži, vnitřní bazén se sladkou vodou, venkovní bazén s hydromasáží, dětský bazén, sauna, fitness, dětské hřiště, stolní
tenis, 3 tenisové kurty, mini golf, plážový volejbal, půjčovna kol i veškerých
plážových rekvizit, hotelové animace (15.6.-31.8.). U hotelu je velké hlídané
parkoviště (zdarma). WiFi připojení zdarma. Pokoje 1/1 - ceny na webu.
Vybavení pokojů: • dvoulůžkové pokoje CLASSIC - 1/2 pokoj s možností
jedné přistýlky. Pokoje nemají balkon a jsou vybavené koupelnou se sprchou,
WC a fénem, klimatizací, LCD SAT TV, telefonem. • rodinné pokoje CLASSIC
- 1/2 pokoj s možností dvou přistýlek. Pokoje nemají balkon a jsou vybavené
koupelnou se sprchou, WC a fénem, klimatizací, LCD SAT TV, telefonem. Max.
2 dosp. os. a 2 děti do 12 let. • dvoulůžkové pokoje PREMIUM - pokoje s možností jedné přistýlky. Pokoje mají balkon, koupelnu se sprchou, WC a fénem,
klimatizaci, LCD SAT TV, telefon. • dvoulůžkové pokoje PREMIUM SMĚR MOŘE
-pokoje v roce 2015 rekonstruované s možností jedné přistýlky. Pokoje mají
balkon, koupelnu se sprchou, WC a fénem, klimatizaci, LCD SAT TV, telefon.
• rodinné pokoje PREMIUM SMĚR MOŘE -pokoje v roce 2015 rekonstruované
s možností dvou přistýlek. Pokoje mají balkon, koupelnu se sprchou,
WC a fénem, klimatizaci, LCD SAT TV telefon. Max. 2 dosp. os. a 2 děti do 12
let.• Všechny pokoje mají možnost chladničky nebo minibaru na vyžádání (za
poplatek). • Stravování: polopenze -snídaně a večeře jsou formou bufetu
- švédské stoly. Možnost dokoupení obědů za 300 Kč/osobu/den.
Sport: v ceně vstup do fitness a volejbal na pláži. Za příplatek tenis, pronájem kol a kolárna, mini golf, stolní tenis a různé vodní sporty.
Wellness: Wellness&Spa centrum Marea - relax zona s vyhřívanými lehátky
a pohledem na moře, parní a finská sauna, solná komora, whirlpool (vstup
za příplatek). Různé masáže, pedikura, v létě jsou možné masáže i na pláži.
Pláž přímo u hotelu je přírodní kamenitá, místy oblázková, se sprchami i lehátky (za příplatek), díky pinijovému háji vždy chráněná před větrem. V blízkosti hotelového komplexu je i malé přístaviště pro malé motorové čluny.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni, příjezd je možný každý den.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. Slevu nelze sčítat s dalšími slevami.

Sleva 13% platí pro termíny od 20.4. do 8.6. a od 7.9. do 14.9.,
sleva 26 % platí od 14.9. do 2.11.
Uvedené slevy budou odečteny při rezervaci pobytu na 7 nocí a nejdou sčítat se slevou First minute.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi (snídaně, večeře formou bufetu), pobytovou taxu, volné koupání v Aquaparku s hydromasáží (cca do
10.6. a od 9.9., jinak je zavřený a otevřen je venkovní bazén). • Od 15.6.
do 31.8. každodenní animace a 1x týdně dalmatinská večeře. Fakultativně:
lehký oběd - 300 Kč/den/os. • Vstup do SPA ZONY - 7 Eur /3 hodiny/os.. Sleva:
dítě 3-11,99 let s 1 dosp. os. v 1/2 - 30 %, dítě 0-3,99 let na přistýlce - zdarma.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

PETRČANE

PETRČANE APARTMÁNY ERO
Apartmány "ERO" jsou umístěny na poloostrově Punta Skala, v blízkosti turistického střediska Punta Skala v Petrčane. Vzdálenost k moři je 50 metrů, parkování aut je přímo u apartmánu zdarma. Apartmán je kompletně zařízen,
nechybí např. venkovní gril. Do centra Petrčane je to asi 1000 metrů, cukrárna
10 m, samoobsluha 20 m, k nejbližší restauraci je to cca 300 metrů. V Zadaru
(10 km) je velké množství obchodů a supermarketů pro váš pohodlný nákup.
V blízkosti apartmánů je nově postaven obchod s potravinami. V objektu je
WiFi připojení. Ubytování: 2x apartmán pro 4 osoby s možností přistýlky:
Přízemí: velikost cca 50 m2, 1x ložnice s oddělenými lůžky, 1x pokoj s manželskou postelí + rozkládací pohovka, kterou lze využít jako přistýlku pro dítě
do 12 let, velká koupelna se sprchou, WC, umyvadlem, bidetem a pračkou,
kuchyň s jídelním stolem pro 4 osoby, lednička, elektrická deska na vaření,
kompletní nádobí a příbory, zastřešená terasa s možností venkovního sezení
včetně stolu pro 4 osoby, SAT LCD TV, klimatizace v každém pokoji, v případě
potřeby je k dispozici dětská postýlka.1. patro: velikost cca 50 m2, 1x ložnice
s oddělenými lůžky + WC, umyvadlo, 1x pokoj s manželskou postelí + rozkládací pohovka kterou lze využít jako přistýlku pro dítě do 12 let, koupelna se
sprchou, WC, kuchyň s jídelním stolem pro 4 osoby, lednička, elektrická deska
na vaření, kompletní nádobí a příbory, zastřešená terasa s možností venkovního sezení včetně stolu pro 4 osoby, SAT LCD TV, klimatizace v každém pokoji. Pláž: dlouhá, široká, kamenitá, oblázková ale i betonová plata se vstupem
do vody po žebříčku, cca 50 metrů od vily, zastíněné travnaté plochy na ležení
a opalování. V okolí jsou i oblázkovo -písčité pláže (Např. Zaton, Vir). Pes do
5 kg - pouze apartmán v přízemí - 10 Eur/den - platba na místě (na dotaz)
V případě autobusové dopravy zákazníci vystoupí na hlavní silnici u benzínové stanice, kam si pro ně po dohodě přijede majitel domu.

Klimatizace
apartmán 1. patro

apartmán 1. patro

apartmán přízemí

apartmán 1. patro

apartmán 1. patro
apartmán přízemí

apartmán přízemí

apartmán přízemí

Při rezervaci obou apartmánů v jednom termínu sleva 10%.
Petrčane – Apartmány Ero
Typ ubytování / datum

Apartmán 4 (+1) - přízemí
Apartmán 4 (+1) - 1.patro
Přistýlka (platí pro oba apt.)

04.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 24.08.
07.09. - 28.09. 24.08. - 13.09.
9 380
13 300
17 990
9 380
13 300
17 990
3 010
3 710
zdarma

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu pro 4 osoby, spotřebu vody a energie,
používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný
úklid, pobytovou taxu. • Parkování u apartmánu.
Příplatek: přistýlka - viz tabulka.

APARTMENTS PETRČANE
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Luxusní apartmány v klidném letovisku Punta Skala, vzdáleném jen
10 km od historického města Zadar. Falkensteiner Apartments Petrčane
je alternativou ubytování pro všechny, kteří chtějí strávit dovolenou
u moře bez nabídky služeb, ale trvají na prostředí a designu, přímo
u moře, se společným sladkovodním bazénem a restaurací pro dny, kdy
opravdu nikdo nemá chuť vařit.
Ubytování: Apartmán typu A, 1 pokoj (45 m2) - max. 2 dosp. a 2 děti, ložnice
se 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyň, koupelna, terasa •
Apartmán typu B, 2 pokoje (45 m2) - max 4 osoby, 2 ložnice, obývací pokoj
s rozkládací pohovkou, kuchyň, koupelna, terasa • Apartmán typu C, 2 pokoje
(55 m2) - max 4 osoby, 2 ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyň, koupelna, terasa • Apartmán typu D, 2 pokoje (65 m2) - max 5 osob, 2
ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyň, koupelna s vanou, terasa • Apartmán typu E, 2 pokoje (70 m2) - max 5 osob, 2 ložnice, obývací
pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyň, koupelna, terasa, zahrada.
Stravování: vlastní
Internet v apartmánu zdarma. • Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
check in od 16 hodin, check out 10 hodin

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.2.2019
(platí pro pobyty do 5.7. a od 24.8.2019).
Podrobný popis a více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Petrčane – Apartments Petrčane
Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc
Apartmán Typ A, 1 ložnice, 45 m2
Apartmán Typ B, 2 ložnice, 45 m2
Apartmán Typ C, 2 ložnice, 55 m2
Apartmán Typ D, 2 ložnice, 65 m2
Apartmán Typ E, 2 ložnice, 70 m2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

06.04. - 08.06. 08.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
07.09. - 05.10. 24.08. - 07.09.
2 760
4 150
5 810
3 390
4 830
6 720
3 950
5 390
7 270
4 540
5 980
8 420
5 090
6 530
8 970
denně/3
denně/3
denně/5

Cena zahrnuje: nájem vybraného
apartmánu na 1 noc pro příslušný
počet osob, spotřebu vody
a energie, používání kuchyňského
vybavení, ložní prádlo, ručníky,
závěrečný úklid, a vstup do bazénu,
pobytovou taxu.
Povinně na místě: vratná kauce 150
Eur/apartmán
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PETRČANE UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Malá rybářská obec v Zadarském průlivu, v zátoce Petrčane. Leží na spojnici
silnice Zadar - Nin, 13 km, severně od
Zadaru.
Apartmány jsou umístěny ve městečku
Petrčane, pláže jsou přírodní oblázkové
nebo z malých kamínků. Přírodní sklanaté plotny jsou doplněny betonovými
platy na slunění. Většinou bývá v blízkosti borový les nebo stín z tamarišku.

PETRČANE
Petrčane – ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2 - studio
Apartmán 2+1
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 4+1
Apartmán 6

12.05. - 15.06. 15.06. - 22.06.
22.06. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 17.08.
14.09. - 12.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
4 811
5 664
6 699
7 700
10 640
12 320
5 664
6 699
8 161
9 380
12 740
14 210
6 699
7 552
9 440
10 850
14 210
15 680
7 795
8 587
11 327
13 020
16 100
18 060
8 831
9 622
12 545
14 420
17 850
19 740
10 049
11 754
14 860
17 080
21 210
23 590

HOTEL LAGUNA
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PRIVLAKA

Moderní hotel rodinného typu se nachází přímo na pláži v letovisku Privlaka.
Oblast je známa svými písečnými zátokami a skalnatým pobřežím. Do Zadaru
je to 18 km. Hotel má vlastní restauraci, terasu, cafe bar, parkoviště, fitness,
wifi připojení zdarma v celém hotelu. Ubytování je v prostorných dvoulůžkových pokojích s klimatizací, sprchou a WC, SAT TV, sejfem, fénem. Pokoje
mohou mít až 2 přistýlky (druhá přistýlka je rozkládací křeslo - přistýlka na
dotaz), jedna přistýlka je standard. Pokoj má plochu 28 m2. Apartmány pro
4 osoby jsou 2 dvoulůžkové pokoje, denní místnost s možností přistýlky (rozkládací pohovka), 2x sprcha a WC, SAT TV, sejf, minibar, telefon, velká terasa.
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení obědů.
Pláž je oblázkovo-písečná, přímo před hotelem. Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Minimum jsou 3 noci, příjezdy každý den.

Privlaka - hotel Laguna - příjezd autem denně
Typ ubytování / datum

cena za osobu/apartmán a noc
1/2+1 SWC (cena za osobu)
Slevy: dítě 0-11,99 let na přistýlce v pokoji s 2 DO
2. dítě 0-11,99 let na přist. se 2 dosp. os.
osoba nad 12 let na přistýlce

Apartmán 4+1 (cena za 4 osoby)
5. osoba na přistýlce v apartmánu

Nástup na pobyt/min. počet nocí

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na
7 nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný
úklid, pobytovou taxu. Fakultativně:
Klima 6 Eur/den, pes/kočka - 6
Eur/den - platba na místě.

11.05. - 08.06.
08.06. - 24.08. 22.06. - 17.08. 13.07. - 17.08.
14.09. - 02.10. 07.09. - 14.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
940
1 120
1 320
1 770
2 120
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
890
1 060
zdarma
zdarma
zdarma
760

900

1 060

1 420

1 700

4 310
zdarma
denně/3

5 000
zdarma
denně/3

5 690
zdarma
denně/3

7 420

8 800

740

740

denně/3

denně/3

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31.3. a 100% platbě do 10.4.2019
Sleva 7=6 platí do 15.6. a od 31.8. Slevy se mohou sčítat.

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu v pokoji/apartmán pro 4 osoby, 1x polopenzi (snídaně, večeře), pobytovou taxu.

HOTEL DONAT

ZADAR
Klimatizace

Zadar - hotel Donat – ALL INCLUSIVE
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC KL economy dvoulůžkový
1/3 SWC KL comfort třílůžkový

13.04. - 25.05.
14.09. - 19.10.
1 120
1 110

25.05. - 08.06.
07.09. - 14.09.
1 580
1 580

08.06. - 29.06. *29.06. - 24.08.
*24.08. - 07.09.
2 070
2 260
2 070
2 260

dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

560

790

1 020

1 180

dítě 12-17,99 let s 2 dospělými osobami

790

1 120

1 480

1 660

18+ na 3. lůžku

ttt

Hotel Donat se nachází ve středisku Borik, asi 3,5 km od centra Zadaru. Skládá se ze dvou budov.
Hotel je po kompletní rekonstrukci,
leží nedaleko pláže a je obklopen
borovicemi. Budovy jsou za sebou
a protože není možnost výběru,
nemůžeme zákazníkům zaručit
ubytování přímo u pláže. Vybavení hotelu: klimatizovaná restaurace, bar, terasa, kongresový sál, venkovní bazén se sladkou vodou a lehátky. Ubytování:
klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové pokoje mají koupelnu se sprchou a
WC, SAT TV, telefon, WIFI. Rodinné pokoje mají dvoulůžkovou ložnici, obývací
místnost se 2 dalšími lůžky pro děti do 160 cm, ledničku, koupelnu se sprchou
a WC, SAT TV, telefon, rádio. Většina pokojů je s balkonem, není ale možnost
výběru pokoje, jsou pouze jako nezávazný požadavek.
Stravování: ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu (snídaně, obědy a večeře), občerstvení dopoledne i odpoledne, nealko a alko nápoje místní produkce (pivo, víno, nealko nápoje, káva, čaj). Nápojový bar 10:00-22:00 hod.
Pláž: písečno-oblázková, cca 50 metrů.
Sport, zábava: bazén u hotelu, stolní tenis, aerobic, plážový volejbal, kopaná,
košíková, badminton, vodní sporty.
Animace pro děti i dospělé (9.6.-8.9. - každý den kromě soboty). Lehátka u
bazénu jsou zdarma, na pláži za poplatek. Za poplatek jsou k dispozici další
služby v hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik: fitness centrum, SPA,
vodní sporty (od 25.5.)- pronájem jet ski, šlapadel, parasailing, potápěčské
centrum. Parkování v areálu zdarma.

920

1 310

1 690

1 930

1 300

1 900

2 380

2 700

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami

560

790

1 020

1 180

dítě 12-17,99 let s 2 dospělými osobami

790

1 120

1 480

1 660

zdarma
denně/3

zdarma
denně/3

zdarma
denně/3

zdarma
*so, ne/7

Sleva 10% při rezervaci do 31.3. 2019
Sleva platí pro pobyty do 7.6. a od 7.9.

rodinný pokoj 1/2+2 KL

Dítě do 6,99 let na přístýlce v s 2 dosp. os.

Nástup na pobyt/min. počet nocí
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Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x all inclusive, pobytovou taxu.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Poloha: Soukromé vily v turistickém centru Diklo, které se nachází v předměstí Zadaru cca 7 km od centra města.
Ubytování: 2 - 8 lůžkové apartmány jsou vybaveny příslušným počtem
lůžek, obývacím pokojem, plně vybaveným kuchyňským koutem, jídelním
koutem, koupelnou se sprchou a WC, balkónem nebo terasou. Parkování
je možné v bezprostřední blízkosti apartmánu.
Stravování: vlastní.
Sport, zábava: vodní sporty, v místě je řada kaváren, cukráren, restaurací
a malých obchodů. V Zadaru je mnoho dalších možností sportovního
a kulturního vyžití pro malé i velké.
Pláže: oblázkovo-písečné, místy betonová plata, ve vzdálenosti 150 - 600
metrů od apartmánu.

Možnost zajištění autobusové dopravy z ČR:
Autobus nezajíždí na Diklo, zákazníci vystupují v Zadaru.
Transfer z autobusového nádraží na Diklo na vyžádání.
Jinak je možné využít městský autobus.

DIKLO APARTMÁNY LAVANDA
Apartmány LAVANDA - nově postavený a moderně zařízený apartmánový
dům leží v centru Dikla a asi 100 m od moře. V domě jsou dva apartmány
4+2 a jeden apartmán 4+1. Všechny apartmány mají dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s pohovkou, která slouží jako přistýlka, vybavenou kuchyň, jídelní kout, koupelnu s WC, balkon a klimatizaci. Parkování aut je v
zahradě. Restaurace a obchody jsou vzdálené asi 200 m od domu a centrum
Zadaru asi 3,5 km. Domací mazlíčci nejsou povoleni.
Stravování: bez stravy. Pláž: oblázková a betonová plata.
Ti, kteří hledají denní i večerní zábavu ji naleznou v nedalekém Zadaru, kde
je mnoho restaraurací, barů, kavárniček. Velkou část letoviska Diklo tvoří promenáda a blízká cesta, která vede napříč letoviskem.
Cena zahrnuje: ubytování
v apartmánu pro příslušný
počet osob na 7 nocí,
spotřeby vody a energie,
povlečení,
ručníky,
závěrečný úklid, pobytovou
taxu, parkování.

ZADAR–DIKLO
Diklo je malé letovisko, které leží nedaleko historického města Zadar.
Diklo je idelální pro klidnou dovolenou a pro rodiny s dětmi.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný
úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: Dětská postýlka - 5 Eur/den,
pes/kočka - 5 Eur/den, klimatizace - 5 Eur/den - platby na místě. Sleva:
jedno dítě do 3 let - ZDARMA - bez lůžka.
Diklo, pláž
Možnost zajištění ubytování v soukromí i v lokalitě Borik.

Zadar-Diklo – ubytování v soukromí
01.06. - 22.06.
07.09. - 14.09.
6 510
7 700
9 660
11 060
12 530

22.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
7 490
9 660
11 060
12 950
14 910

06.07. - 24.08.

Apartmán 2 - studio
Apartmán 3
Apartmán 4
Apartmán 5
Apartmán 6

13.04. - 01.06.
14.09. - 26.10.
5 530
6 720
8 680
9 660
11 060

Možný nástup na pobyt/minimum nocí

so/ne - 7 nocí

so/ne - 7 nocí

so/ne - 7 nocí

so/ne - 7 nocí

Typ ubytování / datum

10 080
11 550
14 420
16 310
18 480

Klimatizace

Diklo - apartmány Lavanda
Typ ubytování / datum

13.04. - 01.06.
14.09. - 26.10.
9 590
13 160

Apartmán 4+1
Apartmán 4+2

01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
07.09. - 14.09. 24.08. - 07.09.
13 160
16 730
21 560
16 730
21 560
26 320

DIKLO APARTMÁNY BELLA VISTA
Apartmány Bella Vista 1 a 2 se nacházejí v klidné části v oblasti Zadar Diklo,
vzdálené zhruba 4 km od historické časti Zadaru. 5 apartmánů pro 2-5 osob
jsou umístěné ve 2 moderních domech poblíž sebe. Možnost grilování v zahradě. Obchod s potravinami, bary, restaurace jsou vzdáleny zhruba 200 m
od apartmánů.
Ubytování:
Apartmán 3 (2+1): 1. Patro: cca 30 m2 pro 2-3 osoby , dvoulůžková ložnice,
obývací místnost s gaučem na spaní pro jednu osobu a kuchyňský kout,
sprcha/ WC, SAT TV, balkon se zahradním nábytkem.
Apartmán 4: 1. a 2. patro: cca 30 m2 pro 2-4 osoby dvoulůžková ložnice,
obývací místnost s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, SAT TV, kuchyňský
kout, sprcha/ WC, , balkon se zahradním nábytkem.
Apartmán 5: (zadní dům) přízemí: cca 40 m2 pro 4-5 osoby obývací místnost
s gaučem pro jednu osobu, kuchyňský a jídelní kout, sprcha/ WC, 2x dvoulůžková ložnice , SAT TV, balkon se zahradním nábytkem
Stravování: bez stravy
parkování zdarma u apartmánů • WIFI v ceně
Klimatizace: nutné nahlásit při rezervaci - za poplatek 5,- Eur/den - platba
na místě
Pláž: oblázková, kamínková - 200 m • Domácí mazlíčci nejsou povoleni

Klimatizace

Bella Vista 2

Bella Vista 1

Diklo - apartmány Bella Vista

Cena zahrnuje: ubytování
v apartmánu pro příslušný počet
osob na 7 nocí, spotřebu vody
a energie, povlečení, ručníky,
Apartmán 2+1
12 880
závěrečný úklid, pobytovou taxu,
Apartmán 2+2
14 560
parkování, WIFI.
Apartmán 4+1
16 800
Fakultativně: možnost klimatizace
V termínech 25.05. - 22.06. a 31.08. - 28.09.2019 příjezd možný každý den s min. poč- 5 Eur/den- platba na místě.
tem 3 noci, v ostatních termínech příjezd možný pouze v sobotu a min. počet nocí 7.

Typ ubytování / datum

25.05. - 22.06.
31.08. - 28.09.
6 334
7 430
8 465

22.06. - 13.07.
17.08. - 31.08.
9 520
10 920
13 370

13.07. - 17.08.

Sleva 7=6 platí do 22.6. a od 31.8. Sleva je již započtena a platí pouze pro pobyty na 7 nocí.

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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HOTEL LAVANDA, AGAVA
HOTEL MIRTA

hotelový komplex Lavanda,
Agava, Mirta

ttt

ttt

Rodinné pokoje
Klimatizace

OSTROV DUGI OTOK
Agava

Agava

Mirta

hotel Maxim

hotel. pokoj

Hotel Lavanda*** je zrekonstruovaný, nachází se v borovém háji přímo
u moře. Nabízí 88 klimatizovaných dvoulůžkových pokojů s výhledem na
moře, z toho 58 pokojů s možností přistýlky a 8 pokojů s výhledem do parku.
Vybavení hotelu: centrální klimatizovaná recepce, směnárna, sejfy k pronajmutí, kavárna, restaurace a pizzerie s terasou a výhledem na moře, venkovní
bazén s mořskou vodou, tenisové kurty, parkoviště, WiFi zdarma na recepci.
Vybavení pokojů: dvě lůžka, balkon směrem na mořskou stranu nebo do
parku, SAT TV, telefon, chladnička, koupelna se sprchou, WC a fénem.
Rodinné hotely Agava a Mirta*** jsou po rekonstrukci, nacházejí se v pěkném borovém háji kousek od moře. Vybavení hotelu: centrální
klimatizovaná recepce, směnárna, kavárna, restaurace a pizzerie s terasou
a výhledem na moře, venkovní bazén s mořskou vodou, tenisové kurty, parkoviště, WiFi zdarma na recepci. Ubytování - hotel Agava: renovované klimatizované rodinné pokoje (hotelové apartmány), mají ložnici se 2 lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím lůžkem, SAT TV, chladničku, koupelnu se
sprchou, WC a fénem, balkon situovaný směrem na moře nebo do parku.
Ubytování - hotel Mirta: Renovovaný hotel je součástí hotelu Agava. Je
umístěn v pěkném borovém háji, jsou v něm rodinné pokoje s denní místností
a kuchyní. Všechny pokoje mají balkony, jsou klimatizované, s koupelnou
a WC, fénem, telefonem, SAT TV a chladničkou. Dětská postýlka za 7 Eur na
den - platba na místě. Stravování: stravování formou polopenze bufetovým
způsobem včetně nápojů k večeři - nealkoholické nápoje, pivo, víno místní
výroby bez omezení. Jednou týdně dalmatinský večer. Možnost dokoupení
obědů za 550 Kč na osobu a den. Sport a zábava: zdarma je možná účast
na ranním cvičení aerobiku nebo na Aqua aerobiku. Jednou týdně se koná
dalmatinský večer s živou hudbou. Bazén s mořskou vodou, dětský bazén,
tenisové kurty, stolní tenis, půjčovna kol, badminton, fitness, animace pro
děti i dospělé. Pláž: viz níže popis u hotelu Maxim.
Hotelový vláček jezdí za příplatek na pláž Sakarun.

Klimatizace

hotel. apt.

hotel Lavanda (3x foto)
hotel. apt.

Sakarun

HOTEL MAXIM

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci a 100% platbě do 31.3.2019. Sleva neplatí pro pobyty do 15.6. a od 31.8.2019

ostrov Dugi Otok - Božava – hotel Agava a Mirta
18.05. - 15.06.
31.08. - 28.09.
8 442
zdarma

15.06. - 22.06.

hotel Agava, Mirta
1/2+2 SWC B
Slevy: dítě 0-1,99 let bez lůžka
2 děti 2-11,99 let na 3. a 4. lůžku
2 děti 12-17,99 let na přistýlkách

Typ ubytování / datum

06.07. - 17.08.

11 760
zdarma

22.06. - 06.07.
17.08. - 31.08.
13 720
zdarma

60%

60%

60%

60%

30%

30%

30%

30%

16 100
zdarma

ostrov Dugi Otok - Božava – hotel Maxim a hotel Lavanda
Typ ubytování / datum

Maxim - pokoj 1/2+1 SWC BM KL superior sea view
Maxim - APT 1/2 executive suite sea view (cena za 2 osoby v APT.)
Maxim - APT 1/4 presidental suite sea view (cena za 4 osoby v APT.)
Lavanda – 1/2+1 SWC BM KL

18.05. - 15.06. 15.06. - 22.06.
31.08. - 28.09.
11 592
14 280
34 587
43 120
50 085
65 100
8 442
11 760

22.06. - 06.07.
17.08. - 31.08.
15 680
54 950
76 860
13 720

06.07. - 17.08.
18 060
59 640
84 000
16 100

tttt

Hotel Maxim prošel celkovou rekonstrukcí, nachází se přímo u moře, má kapacitu 23 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky. Vybavení hotelu: centrální klimatizovaná recepce, směnárna, internetová kavárna, kavárna, noční
bar, restaurace s terasou s výhledem na moře, restaurace “a la carte”, venkovní
bazén, dětský bazén, dětské hřiště, parkoviště, WiFi zdarma na recepci a velké
terase. Doba plavby ze Zadaru do přístavu Brbinj je 1,5 hodiny. Vybavení pokojů: dvoulůžkový pokoj Superior s balkónem na moře a s možností 1 přistýlky, koupelna se sprchou, WC a fénem, klimatizace, minibar, sejf a připojení
na internet. Hotelové apartmány pro 2 ( execuitve suite sea view) a 4 osoby
( presidental suite sea view) . Dětská postýlka na vyžádání za poplatek 7 Eur
na den - platba na místě. Stravování: polopenze formou bufetu (snídaně, večeře). Sport a zábava: zdarma je možná účast na ranním cvičení aerobiku
nebo na Aqua aerobiku. Jednou týdně se koná dalmatinský večer s živou hudbou. Bazén s mořskou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, půjčovna kol, badminton, fitness, animace pro děti i dospělé. Pláž: před hotelem
je přírodní, skalnatá s betonovými platy a vstupem do moře po žebříku. Asi
250 m od hotelu jsou menší i větší oblázkové pláže s pozvolným vstupem
do vody, vhodné i pro děti a neplavce. V areálu hotelu je i potápěčská základna. Nedaleko letoviska (cca 20 minut) se nachází světově známá pláž
Sakarun. Na pláž jezdí hotelový vláček (za poplatek, informace na recepci),
na pláži je i hotelový koktejl bar „Long Island". Vzhledem ke svému pozvolnému vstupu je tato pláž ideální pro rodiny s dětmi.
Sakarun

Slevy [%] (platí pro ubytování v hotel. pokojích)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

dítě 2-11,99 let s 1 dosp. os. v 1/2 nebo s 2 dosp. os. v 1/2+1

60%

60%

60%

60%

dítě 12-17,99 let v 1/2 pokoji s 1 dosp. os. nebo s 2 dosp. os. v 1/2+1

30%

30%

30%

30%

dítě 0-1,99 let bez služeb

Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, 7x polopenzi nebo 7x polopenzi s nápoji (Lavanda, Agava, Mirta), 7x nájem
APT. s polopenzí pro přísl. počet osob (Maxim), pobytovou taxu. Fakultativně: Oběd - 550 Kč/den, Pes - 10 Eur/den
(Agava, Lavanda, Mirta), dětská postýlka - 7 Eur/den. Platby v Eur na recepci. • Příjezdy do 22.6. a od 31.8.2019 jsou
možné každý den, v termínech 22.6. - 31.8. jen v sobotu. Check-in je od 16.00 hod., check out do 10.00 hod.
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Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

KUKLJICA

APARTMÁNY ZELENA PUNTA
Prázdninové středisko pro rodiny s dětmi na ostrově Ugljan, jen 9 km vzdušnou čarou od města Zadar. Trajekt pluje jen 25 minut více jak 16x denně
podle sezony. Poloha: aparmány jsou umístěny v piniovém háji cca 50 200 m od pláže a 500 m od centra Kukljice. Apartmány (bungalovy) jsou
renovované.
Ubytování: Apartmán 1/2+1 (AACLA), max. 2 dosp. osoby a jedno dítě, plocha
32 m2. Vybavení apartmánu: ložnice, denní místnost s jídelním koutem a vybavením (stůl, židle, rozkládací pohovka), kuchyně, koupelna, fén, WC, WIFI, terasa nebo balkon, klimatizace. Apartmán 1/2+2 (ABCLA), pro 2 dosp.
osoby a 2 děti, plocha 40 m2. Vybavení apartmánu: ložnice, kuchyně, jídelní
kout, denní místnost (stůl, židle, rozkládací pohovka pro 2 děti do 11,99 let),
koupelna, fén, WC, WI-FI, terasa nebo balkon, klimatizace. Apartmán 1/2+3
(ACCLA), pro 2 dosp. osoby a 3 děti, plocha 50 m2. Vybavení apartmánu: ložnice, kuchyň, jídelní kout, denní místnost (stůl, židle), obývací pokoj s rozkládací pohovkou (pro 2 děti do 11,99 let a malá pohovka 155x135 cm pro 3. dítě),
koupelna, fén, WC, WI-FI, balkon, klimatizace.
Vybavení areálu: restaurace, denní bar, taneční terasa, disco club, stylová restaurace, obchod se suvenýry. Stravování: vlastní. Možnost dokoupení stravování - snídaně - 250 Kč/os./den nebo polopenze - 500 Kč/os./den. Dítě 3-12
let má 40 % slevu, dítě do 3 let zdarma. Snídaně nebo polopenze jsou formou
bufetu. Vybavení areálu: restaurace, denní bar, taneční terasa, disco club, stylová restaurace, obchod se suvenýry.
Pláž: částečně oblázková, přírodní a částečně s kamenitými platy na slunění.

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31.1.2019 platí pro termíny do 17.6. a od 16.9. 2019 a 100 % úhradě do 15.2.2019
Sleva 15% při rezervaci do 28.02.2019 platí pro období 17.6. - 16.9. 2019 a 100 % úhradě do 15.3.2019

Kukljica – Holiday Park Zelena Punta
Typ ubytování / datum

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný počet osob,
spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, internet, závěrečný úklid. Povinný příplatek: Pobytová taxa 1,10 Eur/osoba/den (děti 12-17,99 let 50%, do 12 let zdarma) platí se na recepci. Fakultativně: Psa nebo kočku je nutné nahlásit již při rezervaci. Poplatek 15 Eur/den do váhy 7 kg, platba na recepci.

cena za apartmán a noc
Apartmán 2 (AACLA) (celkem 2 osoby)
Apartmán 2+2 (ABCLA) (celkem 4 osoby)
Apartmán 2+2 (+1) (ACCLA) (celkem 4 osoby + 1 dítě)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

Apartmán 2 - studio
Apartmán 2+1
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 4+1
Apartmán 6

08.06. - 15.06.
07.09. - 14.09.
6 455
7 917
8 952
9 988
11 023
12 667

15.06. - 22.06.
31.08. - 07.09.
7 308
8 709
9 988
11 632
12 667
15 590

22.06. - 06.07.
24.08. - 31.08.
10 290
11 970
13 580
15 960
17 640
21 490

15.07. - 19.08.
3 420
3 890
4 350
denně/7

Ostrov Dugi Otok láká rekreanty svými mimořádně krásnými plážemi, např.
známá zátoka Sakarun na severozápadě ostrova a výbornými podmínkami
pro všechny vodní sporty. V obci Božava je známá potápěčská škola a jsou
zde výborné terény pro potápění. Dugi otok má trajektové spojení se Zadarem a to z obce Brbinj, v přístavech Zaglav a Sali přistávají lodní linky.
Apartmány se nacházejí v soukromých vilách na ostrově Dugi Otok v městečkách Božava, Brbinj, Sali. Max. vzdálenost od moře je 500 m.
Popis apartmánů: 2-7 lůžkové apartmány jsou vybaveny příslušným počtem
lůžek, obývacím pokojem, plně vybaveným kuchyňským koutem, koupelnou
se sprchou a WC, balkónem nebo terasou. Parkování je možné v bezprostřední blízkosti apartmánu.

ostrov Dugi Otok - ubytování v soukromí
01.06. - 08.06.
14.09. - 30.10.
4 811
5 603
6 638
7 673
8 709
10 414

17.06. - 15.07.
19.08. - 16.09.
2 800
3 200
3 610
denně/7

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

OSTROV DUGI OTOK

Typ ubytování / datum

24.05. - 17.06.
16.09. - 29.09.
2 020
2 330
2 650
denně/3

06.07. - 24.08.

AKCE 7=6
12 390
14 350
15 750
17 920
19 810
23 380

Akce 7=6 platí pro pobyty do 22.6. a od 31.8.,
sleva je již započtena v ceně pobytu.
Cena zahrnuje: ubytování v apartmánu pro příslušný počet osob na 7 nocí,
spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, závěrečný úklid,
pobytovou taxu. Fakultativně: Klimatizace na vyžádání - 6 Eur/den, pes 6
Eur/den - platba na místě.

Klimatizace

TURANJ
APARTMÁNY MIRA
Apartmány Míra se nacházejí v letovisku Turanj a jsou vzdálené zhruba
150 m od pláže.
Ubytování: Apartmán 4+2 - (90 m2) 1. patro (max. pro 4 dospělé osoby a 2
děti do 11,99 let) -1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s oddělenými lůžky,
obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 11,99 let, kuchyně s jídelním koutem, koupelna se sprchou a WC, klimatizace, TV, WIFI, balkon.
Apartmán 6 - (90 m2) 2. patro (max pro 6 osob) - 2 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s oddělenými lůžky, kuchyně s jídelním koutem, koupelna
se sprchou a WC, klimatizace, WIFI, balkon.
Stravování: bez stravy. • Pláž: kameny, oblázky, písek. • Pes na vyžádání 5
Eur/den-platba na místě • Check in 14:00 check out 10:00.
Cena zahrnuje: ubytování v apartmánu pro příslušný počet osob na 7 nocí
,spotřeby vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo,
klimatizaci, WIFI, parkování, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Sleva: 1 dítě do 1,99 let zdarma.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Turanj - apartmány Mira
Typ ubytování / datum

Apartmán 4+2
Apartmán 6

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

01.04. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 17.08.
07.09. - 31.10. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
8 470
9 660
10 920
13 300
18 130
10 290
11 550
13 930
16 310
21 140
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TURANJ

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

Klimatizace

Turanj - ubytování v soukromí, do 300 m od moře
01.04. - 01.06.

Typ ubytování / datum

5 460
5 460
8 470
9 660
11 200

Apartmán 2+1
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 4+2
Apartmán 6

01.06. - 08.06.
07.09. - 31.10.
5 950
6 650
9 660
10 920
12 390

08.06. - 22.06.
24.08. - 07.09.
6 650
7 840
10 920
12 110
13 580

22.06. - 29.06.
17.08. - 24.08.
7 840
10 290
12 110
13 300
14 840

29.06. - 17.08.
12 670
13 860
16 870
18 130
20 790

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid, pobyt. taxu. Fakultativně: pes/kočka - 5 Eur/den - platba na místě, nutno nahlásit při rezervaci.

TURANJ APARTMÁNY ANA

APARTMÁNY ANA

Klimatizace

Turanj - apartmány Ana
Typ ubytování / datum

Studio 2, 2. patro
Apartmán 2, společný balkon 1. patro
Apartmán 2, společný balkon 1. patro
Apartmán 2+1, přízemí

Ubytování v soukromí v letovisku Turanj - jedná se o kvalitní apartmány vzdálené max. do 300 metrů od moře.
Vybavení: apartmány jsou standardně vybaveny příslušným počtem lůžek,
plně vybavená kuchyň, koupelna se sprchou a WC, balkón nebo terasa (u malých apartmánů možno dohromady pro více apartmánů). Parkování v blízkosti
apartmánu. Povlečení a ručníky v ceně. Strava: vlastní. V okolí jsou obchody,
restaurace, kavárny, pizzerie, taverny, zmrzlina, hudba, sportovní možnosti,
půjčovna loděk, výlety. Pláž: kameny, oblázky, písek.
Ubytování: Apartmán 2+(1) - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a možností 3. lůžka pouze pro osobu do 11,99 let, sociální zařízení, balkon či terasa, 25 m2 • Apartmán 2+(2) - pro 2 dospělé a 2 děti do 11,99
let- 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a možností rozkládacího gauče pro 2 děti do 11,99 let, sociální zařízení, balkon či terasa,
40m2. • Apartmán 4 - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
menší obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon či terasa,
45 m2. • Apartmán 4+(2) - pro 4 dospělé os. a 2 děti do 11,99 let - 2 ložnice
s manželskou postelí či samostatnými 2 lůžky, menší obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 děti do 11,99 let, sociální zařízení,
balkon či terasa, 70 m2. • Apartmán 6 - 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, menší obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení,
balkon či terasa,80 m2 V ceně je zahrnutá klimatizace a WI-FI.
JEDNO DÍTĚ DO 1,99 LET ZDARMA NA LŮŽKU S RODIČI.
check in 14:00 check out 10:00

01.04. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 17.08.
07.09. - 31.10. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
5 460
6 650
7 420
7 840
12 670
5 460
6 650
7 420
7 840
12 670
5 460
6 650
7 420
7 840
12 670
6 650
7 840
8 610
9 100
15 050

Cena zahrnuje: ubytování v apartmánu pro příslušný počet osob na 7 nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, wifi, klimatizaci, parkování, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Domácí miláčci nejsou povoleni. Check in od 14.00, check out do 10.00.
studio 2+2

Apartmány Ana leží v centru Turanje pouhých 30 metrů od moře. V blízkosti
je mini market, restaurace, café bar. Parkování je možné před vilou. V domě
sídlí agentura Maresole Travel. V domě jsou 4 apartmány. Každý apartmán/studio je standardně vybaven příslušným počtem lůžek, má plně vybavený kuchyňský kout s jídelním koutem, koupelnu se sprchou a WC,
SAT TV, WIFI, v ceně je ložní prádlo i ručníky.
Ubytování:
Studio 2, 2. patro, pro 2 osoby - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení, SAT TV, klimatizace, WiFi, bez balkonu,
cca 30 m2.
Apartmán 2, 2. patro, pro 2 osoby - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, WiFi, klimatizace, společný
balkon pohled moře, cca 30 m2
Apartmán 2, 1. patro, pro 2 osoby - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, SAT TV, klimatizace, WiFi, sociální zařízení,
společný balkon pophled mořská strana, cca 30 m2.
Apartmán 2+1, přízemí, pro 3 osoby (2 dosp. os. + 1 dítě do 12 let) - obývací
pokoj s manželskou postelí a gaučem, terasa směr na moře, kuchyňský kout,
rozkládací gauč, SAT TV, klimatizace, WiFi, sociální zařízení, cca 40 m2.
Strava: vlastní.
Pláž: oblázková, kamenitá, vzdálená 30 metrů.
Dítě do 1,99 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

SV. FILIP I JAKOV
APARTMÁNY TINA

studio 2+2

Apartmány TINA**** ve Sv. Filip i Jakov se nacházejí cca 110 m od centrální
pláže a cca 700 m od centra města.
Jsou to moderně zařízené apartmány v soukromé vile. Každý apartmán
nebo studio má klimatizaci, TV, balkon s pohledem na moře a Wi-Fi. Parkování u vily. Stravování: vlastní. • Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
Check in: 14:00 hod., Check out: 10:00 hod.

Klimatizace

apartmán 2+2

apartmán 2+2

apartmán 2+2

Sv. Filip i Jakov - apartmány Tina
Typ ubytování / datum

Studio 2+2
Apartmán 2+2
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01.04. - 01.06. 01.06. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 17.08.
07.09. - 31.10. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
6 650
7 840
9 100
11 480
18 690
7 840
9 100
10 290
12 670
19 880

apartmán 2+2
Cena zahrnuje: ubytování v apartmánu/studiu pro příslušný počet osob na
7 nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo, klimatizaci, wifi, závěrečný úklid, pobyt. taxu, parkování pro 1 auto.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

SV. FILIP I JAKOV

HOTEL VILLA DONAT
Depandance VILLA DONAT
tttt

ttt

Hotel VILLA DONAT**** s depandancí*** se nachází v centru letoviska Sv.
Filip i Jakov, 150 metrů od městské pláže.
Hotel nabízí ubytování ve dvou stylových vilách, v hlavní budově hotelu se
nachází recepce, restaurace, bar a 16 pokojů.
Depandance v druhé budově má 56 pokojů (zákazníci budou ubytování buď
v hlavní budově nebo v depandanci hotelu). Parkování za příplatek - platba
na recepci (5-6 Eur podle typu parkingu a vzdálenosti - u hotelu nebo do
150 m).
Popis pokojů:
Superior pokoj: moderně zařízený pokoj, lůžka pro 2 osoby a přistýlka velikosti
80 x 190 cm pro 1 dítě, francouzské okno, koupelna s vanou, fén, WC, klimatizace, SAT TV, sejf, minibar, telefon a WiFi připojení pro 2 zařízení. Pokoje
Superior jsou umístěné v hlavní části budovy.
Comfort pokoj: dvoulůžkový pokoj směrem do parku, možnost přistýlky velikosti 80 x 190 cm pro 1 dítě, francouzské okno nebo normální okno, koupelna
se sprchou, WC, fén, klimatizace, SAT TV, telefon a WiFi připojení pro 2 zařízení. Pokoje Comfort jsou umístěné v depandanci.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu.
Sport a zábava: hotel v sezóně pořádá každý den animace, každý týden dalmatinská večeře, v letovisku je mnoho restarurací, kávaren, barů a sportovního vyžítí - např. vodní sporty, šlapadla, dětské hřiště, tenisové kurty. Hosté
mají k dispozici nově i bazén se sladkou vodou v areálu objektu.
Pláž: oblázková.
Možnost dětské postýlky za 8 Eur na noc - platba na místě.
Pokoje 1/1 - cena na webu. • Pes za příplatek 20 Eur/den - info v CK.
check in od 14.00 • check out do 10.00

Klimatizace

Superior pokoj

Comfort pokoj

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019. Platí pouze pro pobyty na 7 a více nocí.

Sv. Filip i Jakov – hotel a depandance Villa Donat
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 (+1) SWC P Comfort
1/2 (+1) SWC P KL Superior
Slevy: dítě 0-6,99 na PR se 2 dosp. os.

04.01. - 08.06.
21.09. - 30.10.
1 280
1 550
zdarma

08.06. - 22.06.
31.08. - 21.09.
1 420
1 690
zdarma

22.06. - 13.07.
17.08. - 31.08.
1 730
1 930
zdarma

13.07. - 17.08.
2 030
2 510
zdarma

dítě 7-11,99 na PR se 2 dosp. os.

70%

70%

70%

70%

dítě 12-14,99 na PR s 2 dosp. os.

50%

50%

50%

50%

15+ na přistýlce v 1/2+1
Nástup na pobyt/min. počet nocí

20%

20%

20%

20%

denně/3

denně/3

denně/4

denně/4

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x polopenzi, pobytovou taxu.

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Privátní apartmány se nacházejí ve městě Sv. Filip a Jakov, vzdálené
max. 500 metrů od moře. Obchody jsou poblíž.
Apartmány sou standardně vybaveny příslušným počtem lůžek, mají
obývací místnost s vybaveným kuchyňským koutem, koupelnu se
sprchou a WC, balkón nebo terasu (u některých menších
apartmánů/studií je terasa společná pro více apt.), klimatizaci, parkování v blízkosti, povlečení a ručníky v ceně. V okolí jsou restaurace, taverny, kavárny, pizzerie, hudba, sportovní možnosti, půjčovna loděk,
pořádají se zde výlety do okolí.
Stravování: vlastní.
Pláže: jsou zde oblázkovo-písčité.
Děti do 1,99 let ZDARMA (bez nároku na lůžko)
check in 14:00 check out 10:00 • V období 6.7. - 24.8. příjezdy pouze
sobota, v ostatních termínech denně
Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný
úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: pes/kočka - 6 Eur/den - platba na místě.

Pláž ve Sv. Filip i Jakov

Sv- Filip i Jakov – ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2 - studio
Apartmán 2+1
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 4+1
Apartmán 6

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

12.05. - 15.06. 15.06. - 22.06.
22.06. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 17.08.
14.09. - 12.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
4 811
5 664
6 699
7 700
10 640
12 320
5 664
6 699
8 161
9 380
12 740
14 210
6 699
7 552
9 440
10 850
14 210
15 680
7 795
8 587
11 327
13 020
16 100
18 060
8 831
9 622
12 545
14 420
17 850
19 740
10 049
11 754
14 860
17 080
21 210
23 590
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Sveti Filip i Jakov je vesnička na pobřeží Pašmanského kanálu, 3 km severozápadně od Biogradu na moru. Krášlí ho veliký počet skrytých a tichých
zátok i blízkost mnoha ostrůvků. Tradicí je Filipijánské léto, kdy se pořádá
řada kulturně-zábavných akcí.

SV. FILIP I JAKOV

APARTMÁNY CROATIA

Sv. Filip i Jakov – ATN Croatia - apartmány
Typ ubytování / datum

Apartmán B 3
Apartmán C 4
Apartmán D 5
Apartmán E 6
Apartmán E 6+1

20.04. - 08.06. 08.06. - 22.06.
22.06. - 29.06. 29.06. - 20.07.
07.09. - 28.09. 31.08. - 07.09. 24.08.- 31.08.
17.08. - 24.08.
4 973
7 491
10 658
12 250
16 870
5 284
7 856
11 449
13 160
17 570
6 320
9 927
13 763
15 820
21 140
7 200
10 779
15 225
17 500
22 610
8 184
11 936
16 808
19 320
24 850

20.07. - 17.08.
19 110
20 020
23 590
25 270
27 510

Možnost pobytů na 10 nocí s nástupem ve středu - ceny a termíny najdete:
http://www.mediteran.cz/leto/chorvatsko/severni-dalmacie/sv-filip-i-jakov
Sleva First minute platí i pro pobyty na 10 nocí!!

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE (hotel i apartmány)

Turistické středisko „Croatia“ se nachází v městečku Sv. Filip i Jakov, které je
vzdáleno 20 km od Zadaru. Apartmány jsou umístěny v řadových vilkách.
U všech typů apartmánů je terasa nebo balkon se zahradním nábytkem, plně
vybavená kuchyň s nádobím. Všechny apartmány jsou vybaveny telefonem,
TV se satelitním příjmem, trezorem. Klimatizace je v ceně. Vzdálenost od
oblázkové pláže je 50 - 100 m.
Ubytování: Apartmán B3: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna a terasa. V obývacím pokoji je jídelní stůl a rozkládací
pohovka pro třetí osobu. Celková užitná plocha bytu je 27,5 m2 plus balkon
5,6 m2. B3 apartmány jsou buď v přízemí nebo v prvním patře.
Apartmán C4: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj, kuchyň s jídelní
částí, předsíň, koupelna a balkon. V obývacím pokoji je rozkládací pohovka
pro dvě osoby. Celý apartmán je velký cca 39 m2 . Apartmány jsou umístěny
v přízemí, prvním nebo druhém patře.
Apartmán D5: 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou
pro 5. osobu, kuchyňský a jídelní kout, koupelna, WC, SAT TV, terasa.
Apartmán E6: Část apartmánů je dvoupodlažní. Apartmány jednopodlažní se
skládají ze dvou dvoulůžkových pokojů, obývacího pokoje se dvěma lůžky, kuchyně, jídelního koutu, koupelny a balkonu. Celková plocha je cca 47 m2. Dvoupodlažní apartmán má kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro dvě osoby a balkon v prvním patře a další dvě dvoulůžkové ložnice,
koupelnu, WC, střešní terasu v druhém patře. Celková plocha je cca 70 m2.
Stravování: bez stravy, možnost dokoupení snídaně nebo večeře v hotelu
Alba: snídaně- 230,-Kč/osobu/den, večeře 330,-Kč/osobu/den. Děti 3-6,99
let mají slevu 50% na stravování. Děti do 2,99 let mají stravu zadarmo.
Animační program: animační programy (2.6.-31.8.) a wifi - zahrnuta v ceně.
*V termínech 23.6.-7.9. příjezdy možné v sobotu a ve středu, v ostatních termínech každý den a minimum jsou 3 noci (ceníky najdete na www.mediteran.cz)
Dětská postýlka na vyžádání v termínech 22.6.-31.08. za 4 Eur/den- platba
na místě, v ostatních termínech 2 Eur/den - platba na místě.
Cena zahrnuje: Nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: dětská postýlka na vyžádání 2-4 Eur/den - dle termínů, domácí
mazlíček na vyžádání 8 Eur/den-platba na místě
check in 16:00, check out 9:00

Sleva 10% do 31.3.2019 a 100% platbě do 10.4.2019 a platí pro všechny termíny, lze ji kombinovat
i s červeně podbarvenými cenami - sleva 7=5 nebo 7=6 (platí pro hotel i apartmány)

HOTEL ALBA

ttt

Hotel Alba - je postaven v centru turistického střediska Croatia, v letovisku
Sv. Filip i Jakov. Tento malý, příjemný hotel je vzdálen cca 100 m od pláže
i promenády.
Vybavení: v přízemí je recepce, aperitiv bar, terasa, výtah.
Ubytování: • 41 dvoulůžkových studií (s možností třetího lůžka) - typ A2 jedna místnost s kuchyňským koutem. • 34 hotelových pokojů - 1/2 nebo
1/3, část pokojů směrem na moře, koupelna s WC, balkon se stolkem a židličkami. V pokoji je telefon, SAT TV, trezor. Rodinné pokoje 2+2 mají min. obsazenost 4 osobami.
Stravování: polopenze - snídaně, večeře formou bufetu.
Sport: Tenisové kurty, vodní sporty, plážový volejbal a další aktivity v rámci
střediska. Pláž: vzdálená cca 100 m od hotelu.
Animační program: od 3.6. do 31.8. probíhá každý den kromě soboty sportovní program pro děti i dospělé, Mini club pro děti 4-12 let v ranních a odpoledních hodinách, večerní minidisco pro děti. WIFI připojení a animační
programy v období 2.6.- 30.8. zahrnuté v ceně.
Check in 16:00, check out 9:00.

Sv. Filip i Jakov – hotel Alba - pokoje a studia s polopenzí
Typ ubytování / datum

*V termínech 8.6.-7.9. 2019 příjezdy možné
v sobotu a ve středu (min. počet 7 nocí),
v ostatních termínech příjezdy možné každý
den (min. počet 3 noci)
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1/2 (+1) SWC B
dítě 7-11,99 l. na PŘ se 2 dosp. os.
1/2 (+1) SWC BM
dítě 7-11,99 l. na PŘ se 2 dosp. os.
A2 (+1)studio MS
dítě 7-11,99 l. na PŘ se 2 dosp. os.
Rodinný pokoj 2+2 BM
2 děti 0-11,99 l. na PŘ se 2 DO v 1/2+2
Slevy: Dítě 0-6,99 l. na přist. v 1/2+1

20.04. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 15.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 20.07. 20.07. - 17.08.
14.09. - 04.10.
07.09. - 14.09. 07.09. - 14.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
4 248
4 994
6 090
7 000
8 190
10 430
10 850
3 920
5 040
5 320
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
4 610
5 420
6 516
7 490
8 680
10 850
11 340
4 200
5 320
5 530
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
4 817
5 664
6 699
7 700
8 960
11 130
11 620
4 340
5 390
5 670
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
4 817
5 664
6 699
7 700
8 960
11 130
11 620
2 240
4 340
5 390
5 670
1 399
1 644
1 949
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Cena zahrnuje: pokoj, studio s polopenzí: 7x ubytování za osobu, 7x polopenzi, pobytovou taxu. Sleva: dítě 0-11,99 s 1 dosp. os v 1/2 - 30
%, os. 12 + na přistýlce v 1/2+1 - 20 %. Fakultativně: Dětská postýlka na vyžádání v termínech 22.6.-31.08. za 4 Eur/den- platba na místě,
v ostatních termínech 2 Eur/den - platba na místě.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOTEL IN

BIOGRAD NA MORU

tttt

Popis hotelu: Moderní hotel se nachází na okraji městské části města Biograd na Moru s pohledem na přístav, asi 300 m od písečno-oblázkových pláží
a má následující vybavení: 44 pokojů, z toho 3 pokoje pro osoby tělesně postižené, parkování pro hosty (zdarma), relaxační zóny, wellness s krytým bazénem, jacuzzi, turecká a finská sauna, posilovna, sprchy se studenou vodou,
a místnosti pro masáže, koktejl bar, sprchy a whirlpool, hospůdku s terasou,
obědy a la carte v restauraci s terasou, aperitiv bar, obchodní centrum s kongresovým sálem, 2 výtahy.
Popis pokojů: všechny pokoje jsou dvoulůžkové, část pokojů má francouzské
postele a část oddělená lůžka, dále mají připojení na internet, klimatizaci,
minibar, satelitní TV, křeslo, které může posloužit jako přistýlka o rozměru
80 cm x 160 cm.
Typy pokojů: Typ 1 Economy - koupelna, WC, 2 lůžka, možnost jedné přistýlky, bez balkonu, 26 m2, v přízemí, výhled na město
• Typ 1 - koupelna, WC, 2 lůžka, možnost jedné přistýlky, bez balkonu,
26 m2, v přízemí, výhled na město
• Typ 2 - koupelna, WC, 2 lůžka, možnost jedné přistýlky, balkon, pohled na
město nebo moře bez možnosti výběru, 26 m2
• Typ 3 - koupelna, WC, 2 lůžka, možnost až dvou přistýlek, balkon, pohled
strana moře, 32-38 m2
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří: do 22.6.
a od 21.9. - 320 Kč/os./den, 22.6. - 6.7. a 24.8. - 21.9. - 450 Kč/os./den,
6.7.-24.8. - 550 Kč/os./den.
check in 14:00 check out 10:00 • WiFi zdarma

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 28.2.2019.
Sleva 10% při rezervaci v období 1.3.-31.3.2019.

pokoj typ 1

Biograd na Moru – hotel In
pokoj typ 2

13.04. - 01.06.
05.10. - 20.10.
730
830
1 070
1 240
1 240
zdarma

01.06. - 22.06.
21.09. - 05.10.
1 070
1 310
1 540
1 820
1 820
zdarma

22.06. - 06.07.
24.08. - 21.09.
1 340
1 650
1 990
2 330
2 330
zdarma

06.07. - 24.08.

dítě 12-14,99 let na přistýlce

50%

50%

50%

50%

dítě 7-11,99 let na přistýlce

70%

70%

70%

70%

dítě 0-14,99 let na vlastním lůžku

20%

20%

20%

20%

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/2

denně/2

denně/3

denně/5

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2+1 SWC Typ 1 Economy
1/2+1 SWC Typ 1
1/2+1 SWC B Typ 2
1/2+1 SWC BM Typ 3
1/2+2 SWC BM Typ 3
Slevy: Dítě 0-6,99 na přistýlce v pokoji se 2 DO

pokoj typ 3

1 610
2 020
2 360
2 700
2 700
zdarma

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x snídani, pobytovou taxu. Fakultativně: Možnost dokoupení večeří - viz popis. Dětská
postýlka (do 2,99 let) 9 Eur/den - platba na místě. Pes (do 7 kg) - 25 Eur/den - platba na místě.

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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BIOGRAD NA MORU

Klimatizace

MEDITERANSKO SELO
SAN ANTONIO
Mediteransko selo San Antonio se nachází v Biogradu na Moru, jen pár
minut chůze od pláže. Celý komplex se rozkládá na pozemku o rozloze
17 000 m2, ubytování je v tradičních kamenných bungalovech, které nabízejí prosluněné světlé pokoje s velkými okny.
Celý areál je obklopen borovicovým hájem a leží v blízkosti oblíbené pláže
Soline. Součástí všech bungalovů je také soukromá terasa s posezením.
Wi-Fi je dostupné zdarma. V komplexu najdete také restauraci, bar, kavárnu a bazén. Vzdálenost od centra města je cca 700 m.
Stravování: snídaně (7.00-9.30) a večeře (18.30. - 21.00) - podává se v klimatizované restauraci nebo na sluneční terase.
Ubytování: Bungalov 1/2 (18 m2) - manželská postel, klimatizace, Wi-Fi,
TV, sprcha, telefon, WC, terasa.
Bungalov 1/2+1 (18 m2) - manželská postel, možnost přistýlky, klimatizace, Wi-Fi, TV sprcha, telefon, WC, terasa.
Bungalov 1/4+1 (29 m2) - manželská postel, 2 oddělená lůžka, možnost
přistýlky, klimatizace, Wi-Fi, TV, sprcha, telefon, WC, terasa.
Family bungalov 1/4+2 (31 m2) - dvě ložnice (jedna s manželskou postelí
+ 2 oddělená lůžka) druhá ložnice s oddělenými lůžky, klimatizace,
Wi-Fi, TV, sprcha, telefon, WC, terasa.
Pláž: oblázková, vzdálená cca 500 m.
Check in od 14:00 do 22.00 hod. Check out od 8:00 do 10.00 hod.

Biograd na Moru - Mediteransko selo San Antonio
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
Bungalov 1/2 - cena za osobu
Bungalov 1/3 (+1 ) - cena za osobu
Bungalov 1/2 (+1) - cena za osobu
Bungalov 1/4 (+1) - cena za osobu
Family bungalov 1/4 (+2) - cena za osobu
dítě 4-7,99 let se 2 dosp. osobami na přistýlce
dítě 8-11,99 let na přistýlce se 2 dosp. os.
osoba 12+ na přistýlce
Nástup na pobyt/min. počet nocí

20.05. - 23.06.
01.09. - 30.09.
1 550
1 550
1 550
1 550
1 550
700
870
1 080

23.06. - 14.07.
18.08. - 01.09.
1 820
1 820
1 820
1 820
1 820
700
870
1 080

14.07. - 18.08.

denně/3

denně/5

denně/7

2 290
2 290
2 290
2 290
2 290
700
870
1 080

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc za osobu, 1 x polopenzi za osobu, pobytovou taxu.
Fakultativně: parkování - 10 Eur/den - platba na místě, dětská postýlka (0-2,99 let) - 7 Eur/den.
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Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

BIOGRAD NA MORU
hotel Kornati

hotel Ilirija
hotel Adriatic

HOTEL KORNATI

Comfort pokoj

tttt

Poloha: v centru Biogradu vedle hotelu Ilirija. Vybavení: recepce, restaurace,
bar, WiFi. Pokoje: dvoulůžkové s možností 1 přistýlky s koupelnou a WC, klimatizace, balkon mají pouze pokoje s výhledem na mořskou stranu.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Sport a zábava:
popis viz hotel Ilirija. Pláž: písčito - oblázková, 200 m od hotelu. • Domácí mazlíček je v hotelu povolen za příplatek 20 Eur na den - platba na místě. Wifi.

HOTEL ILIRIJA

hotel Kornati
Superior pokoj

tttt

Poloha: v centru Biogradu. Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace,
bar, výtah, terasa, TV – sál, obchod se suvenýry, WiFi. Pokoje: dvoulůžkové
s možností 1 přistýlky, koupelna se sprchou, fénem a WC, klimatizace, minibar,
telefon, SAT/TV a balkón směrem na moře: Superior (není přímý pohled) nebo
do parku Comfort. Pokoje Premium club, které mají balkon s přímým pohledem
na moře a navíc mají k dispozici: rychlovarnou konvici, čaj a kávu, nealkoholické nápoje v minïbaru ZDARMA, župan a pantofle a balíček hotelové kosmetiky. Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Sport a zábava
(Kornati a Ilirija): Wellness & Beauty centrum Salvia, tenis, stolní tenis, minigolf, volejbal, půjčovna lodí, veřejný bazén na pláži (přes den zdarma, večer
se zde pořádají diskotéky a koncerty). Od června do září na pláži animační
programy pro děti i dospělé. Vodní centrum Adriatic s denními i večerními
animacemi pro děti i dospělé je v provozu v termínu 15.6.-15.9.2018. Pláž:
oblázkovo - písčitá, 150 m od hotelu, vhodné pro rodiny s dětmi. Wifi v ceně.

HOTEL ADRIATIC

Comfort pokoj

hotel Ilirija
wellness centrum

ttt

Poloha: jednoduše vybavený hotel, který se nachází na okraji borového háje,
nedaleko od centra Biogradu. Vybavení: renovovaná recepce, restaurace,
bar, WiFi. Pokoje: dvoulůžkové s možností 1 přistýlky, každý pokoj má výhled
na moře, některé s vanou, WC a s balkonem, ostatní se sprchou a WC, klima.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
Pláž: písčito - oblázková, 20 m od hotelu.
Sport a zábava: tenis, stolní tenis, minigolf, aqua centrum s whirpool, volejbal, půjčovna lodí, veřejný bazén s mořskou vodou na pláži (přes den zdarma,
večer se zde pořádají diskotéky a koncerty), od půlky června do půlky září
animační programy pro děti i dospělé ve sportovním centru na pláži.
Klimatizace

Podrobný popis jednoltivých hotelů a více fotografií
najdete na www.mediteran.cz.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci provedené v období do 31. 3. 2019
a 100% platbě do 15.4.2019.
Sleva platí pro pobyty na 7 a více nocí.
Platí pro hotely Ilirija, Kornati a Adriatic:
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Fakultativně: Pes/kočka - 20 Eur/den, dětská postýlka - 8 Eur/den, parkování
- 5-6 Eur/den (platby na recepci, podle typu parkoviště). Oběd: 500
Kč/os./den, pokoj 1/1 +50-70 % podle termínu.
hotel Adriatic

Biograd na Moru - hotely Kornati, Ilirija a Adriatic
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
Kornati: 1/2 SWC P KL comfort
Kornati: 1/2+1 SWC P KL Comfort plus
Kornati: 1/2(+1) SWC BM KL Superior
Kornati: 1/2 (+1) SWC BM KL Premium club
Ilirija: 1/2(+1) SWC BP KL Comfort
Ilirija: 1/2(+1) SWC BM KL Superior
Ilirija: 1/2(+1) SWC BM KL Premium club
Adriatic: 1/2 SWC KL Comfort
Adriatic: 1/2 SWC B KL Superior

04.01. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 13.07.
21.09. - 10.11. 31.08. - 21.09. 17.08. - 31.08.
1 340
1 610
1 810
1 470
1 880
2 050
1 540
1 950
2 150
1 750
2 150
2 360
1 510
1 890
2 160
1 680
2 090
2 360
1 950
2 360
2 630
1 340
1 610
1 810
1 540
1 910
2 150

13.07. - 17.08.
2 360
2 660
2 760
3 030
2 570
2 770
3 040
2 350
2 560

Slevy - Kornati a Ilirija: 1.dítě 0-6,99 na přistýlce se 2 dosp. osob. - ZDARMA, dítě 7-11,99 na PR se 2 dosp. os. - 70 %, dítě 12-14,99 na
PR s 2 dosp. os. - 50 %, osoba nad 15 let na přistýlce - 20 %, dítě 0-11,99 let na pevném lůžku - 20 %
Sleva - Adriatic, Kornati a Ilirija: dítě 0-11,99 let na pevném lůžku s 1 dosp. osobou
Nástup na pobyt/min. počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

denně/3

denně/3

denně/4

denně/4
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CRVENA LUKA

Klimatizace

hotel Iris, třílůžkový pokoj

hotel Iris

hotel Kana

Crvena Luka - hotel Kana se snídaní
Typ ubytování / datum

cena za pokoj a noc
1/2(+1) Superior, park
1/2(+1) Superior moře
dítě 0-5,99 na přistýlce / za 1 noc

01.03. - 24.05.
22.09. - 30.10.
(cena za 2 osoby)
3 070
(cena za 2 osoby)
3 580
zdarma

D 6-13,99 let na přistýlce / za 1 noc

24.05. - 21.06.

12.07. - 25.08.

4 090
4 600
zdarma

21.06. - 12.07.
25.08. - 22.09.
6 130
6 640
zdarma

640

640

640

3 810
4 560
denně/2

5 380
6 600
denně/2

6 810
8 100
denně/2

640

7 550
8 170
zdarma

Crvena Luka - hotel Iris se snídaní
1/2 Standard
1/3 Standard
Nástup na pobyt/min. počet nocí

2 860
3 680
denně/2

(cena za 2 osoby)
(cena za 3 osoby)

Apartmány

Apartmán směr moře

Apartmány

Crvena Luka - Superior apartmány
01.04. - 24.05.
22.09. - 10.11.
5 420
6 100

Typ ubytování / datum

cena za apartmán pro 4 osoby za noc se snídaní
Superior Apartmán 4-6 osob, směr park
Superior Apartmán 4-6 osob, pohled moře

24.05. - 21.06.
6 770
7 450

21.06. - 12.07.
25.08. - 22.09.
9 140
9 820

12.07. - 25.08.

dítě 0-5,99 na přistýlce / za 1 noc (platí pro Sup. apt. i htl. Viola)
os. starší 6 let na přist. / za 1 noc (platí pro Sup. apt. i htl. Viola)

Nástup na pobyt/min. počet nocí

4 900
zdarma

5 850
zdarma

7 890
zdarma

tttt

Luxusní rekreační komplex Crvena Luka se nachází 5 km od Biogradu na
Moru. Je zde písečná pláž a pozvolný vstup do moře. Po stranách zátoky je
skalnaté pobřeží s vybudovanými místy na slunění.
Hotel Kana**** je v bezprostřední blízkosti moře, obklopen borovicemi, jen
50 m od moře. Hosté mají k dispozici 45 dvoulůžkových pokojů s balkonem
(42 pokojů) nebo bez balkonu (3 pokoje) na 4 patrech s výtahem. Možnost
pokojů s oddělenými lůžky nebo manželskou postelí. Ubytování: Prostorné
dvoulůžkové pokoje bez balkonu (30 m2) nebo s balkonem (30 m2) s pohledem na moře nebo park. Pokoj je vybaven koupelnou (fén, župan, kosmetika,
pantolfe), WC + bidet, mini barem, SAT TV, WiFi, sejfem, psacím stolem, klimatizací. V pokojích je rozkládací pohovka 180 x 80 cm sloužící i jako přistýlka pro děti do 13,99 let. Hotel Iris **** má 6 třílůžkových (38 m2) a 18
dvoulůžk. pokojů (30m2). Pokoje jsou umístěné ve dvoupatrové budově s
výtahem. Hotel má pokoje pro tělesně postižené osoby. Vybavení pokojů:
balkon, psací stůl, koupelna se sprchou, WC a bidet, fén, WIFI, klimatizace,
SAT TV, sejf, mini bar, telefon. Všechny pokoje mají balkón nebo terasu
Hotel Viola - standard suite apartmány **** - 31 apartmánů umístěných ve
dvou budovách, 3 přizpůsobené pro tělesně postižené osoby. Vybavení: 88
m2, dvě ložnice, obě s manželskou postelí, prostorný obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby max. do 14 let věku, plně vybavená kuchyně,
myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, lednička s mrazničkou, pračka, prostorná koupelna se sprchou, WC, bidetem a fénem, balkonem nebo terasou,
1 WC u jedné z ložnic, wifi zdarma, telefon, SAT TV, psací stůl, sejf, nastavitelná klimatizace, povlečení, ručníky • Stravování: snídaně, formou bufetu je
zajištěna v centrální restauraci II Doge
Superior apartmány: Celkem 46 moderních a kompletně vybavených jednopatrových apartmánů, každý o ploše cca 104-110 m2, jsou situovány v klidné
části resortu mezi piniemi, jen pár kroků od moře, apartmány mají výhled
směr moře nebo směr park. Vybavení: 1x ložnice s dvoulůžkem, 1x ložnice s
oddělenými lůžky, denní místnost s gaučem pro 2 osoby jako přistýlka, kompletně vybavená kuchyně, koupelna a WC, telefon, klimatizace, SAT TV, WiFi,
sejf. Apartmány mají buď terasu nebo balkon. Stravování: snídaně formou
bufetu v restauraci II Doge. Domácí mazlíčci nejsou povoleni • check in 15
hod, check out 11 hod.

10 560
11 380

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

9 460
zdarma

Hotel Kana/Iris - Cena zahrnuje: nájem pokoje pro příslušný počet osob
se snídaní na 1 noc. Hotel Viola Standard suite apartmány - Cena zahrnuje:
nájem apartmánu pro 4 osoby na 1 noc se snídaní, spotřebu vody a energie,
používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid.
Superior apartmány - Cena zahrnuje: 1x pronájem apartmánu pro 4 osoby,
1x snídani, parkování, internet a další neplacené služby v rámci resortu.
Pro všechny společné: Pobytová taxa není v ceně, platí se na místě, cena
1,4 Eur/os./den. nebo v přepočtem v HRK.

Crvena Luka - Hotel Viola-standard suite apartmány
standard suite apartmán 4+2 (4 osoby)

RESORT CRVENA LUKA

640

640

640

640

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

VODICE

Sleva 15 % při rezervaci do 31.1. 2019
Sleva 10 % při rezervaci od 1.2. do 31.3. 2019

APARTMÁNY MARIN
apartmán 3+1
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu pro příslušný
počet osob, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Dítě do 6,99 let na lůžku s rodiči v APT - zdarma.

Vodice - apartmány Marin
Typ ubytování / datum

Studio 2
STUDIO 3
APT 3+1
APT 3+1+1
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01.06. - 22.06.
24.08. - 22.09.
8 050
9 240
10 010
11 900

22.06. - 06.07.
10 010
11 200
12 670
14 560

06.07. - 20.07.
17.08. - 24.08.
11 200
12 670
14 350
16 310

20.07. - 17.08.
12 880
14 350
16 310
18 200

Apartmány MARIN*** - apartmánový dům je situovaný na klidném místě asi
150 m od pláže v části zvané Lovetovo. Centrum Vodice je vzdálené asi 1000
m a obchody a restaurace asi 200 m. Pláže jsou oblázkové a betonová mola.
Studio 2 (28m2) - manželská postel, vybavený kuchyňský kout s lednicí a kávovarem, koupelna s WC, televize, balkon se stolem a židlemi.
Studio 3 (30m2) - manželská postel, jedno samostatné lůžko, vybavený kuchyňský kout s lednicí a kávovarem, koupelna s WC, televize, balkon se stolem a židlemi.
APT 3+1 (45m2) - jedna ložnice, kde je manželská postel a jedno samostatné
lůžko, denní místnost s gaučem, který slouží jako přistýlka, vybavený kuchyňský kout s lednicí a kávovarem, koupelna s WC, televize, balkon se stolem a židlemi.
Parkování u domu. V apartmánech je Wi-fi zdarma.
Klimatizace je možná za příplatek 7 Eur / den - platba na místě.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 5% při rezervaci do 31.3.2019.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

PAKOŠTANE

foto: Pinebeach.hr a 360provideo.hr

BUNGALOVY PINE BEACH

ttt

Areál Pine Beach se nachází na okraji letoviska Pakoštane, 35 km jižně od
Zadaru. Poloha: Do centra městečka Pakoštane je to 10 minut pěšky.
V tomto jedinečném turistickém areálu můžete prožít aktivní dovolenou
v nádherném přírodním prostředí na ploše o rozloze 18 hektarů a více než
1 km pláží. Rákosové bungalovy jsou umístěny na zalesněném svahu, pod
borovicemi u písčité zátoky s čistým mořem. Pláže jsou písčité, oblázkové
a kamenité. Od bungalovů k pláži je 50 až 200 m. Vybavení: 520 rákosových bungalovů, recepce, centrální restaurace, v areálu je několik moderních a udržovaných sanitárních zařízení, aperitiv bar, plážový bar, objekty
k půjčování a provozování sportů, půjčovna kol (za poplatek), malý obchod se suvenýry, směnárna, lékařská ambulance, kam lékař dochází. Domácí miláčci nejsou povoleni!
Ubytování: Jednoduché rákosové bungalovy bez elektřiny a vody pro 2,
3 nebo 4 osoby. Bungalov pro 4 osoby má možnost přistýlky. V bungalovu
je příslušný počet lůžek včetně lůžkovin a skříňka na oděvy. Na podlaze
je keramická dlažba. V bungalovu NEJSOU ručníky. Doporučujeme přenosný zdroj světla. Parkování aut je na parkovišti před areálem. Odsud
je organizován rozvoz zavazadel na několik míst dobře přístupných z přiděleného bungalovu. Stravování: Plná penze (All inclusive light) – snídaně, obědy a večeře se podávají v centrální restauraci formou bufetu.
Je zde bohatý výběr hlavních jídel, příloh, salátů, zeleniny a ovoce. Nápoje
pouze v době podávání jídla (nealkoholické nápoje, točené víno a pivo
v neomezeném množství. Stravování začíná obědem a končí snídaní.
Obědy končí asi ve 13.30 hod, ale ubytování probíhá až kolem 14.00 hod.
Doporučujeme včas se nahlásit na recepci a vyzvednout si náramek,
abyste mohli jít na oběd. Sport a zábava (zahrnuto v ceně): jachting, 8
osvětlených tenisových hřišť s pevným povrchem, fitness, plážový volejbal, lukostřelba, kajaky, vodní pólo, potápění, stolní tenis, košíková, boccia, vodní park. Lehátka na pláži zdarma. Večerní animace. Denní a večerní
animace pro děti i dospělé.
Za poplatek: půjčování kol, služby baru, výlety, transfery, sporty s instruktorem, sportovní školy, masáže, sejf.
typ B3

SOUČÁSTÍ ALL INCLUSIVE LIGHT JE:
HOROLEZECKÁ STĚNA • denní i večerní ANIMACE • WIFI
Nový MINICLUB pro děti • Zvýšená kapacita SPORTOVNÍCH
REKVIZIT (více plachetnic a kajaků) • BASKETBALOVÉ HŘIŠTĚ •
odpolední svačina - ovoce, pizza, minisendviče, nealko nápoje v restauraci
Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu v rákosovém bungalovu, 1x plnou
penzi včetně nápojů v restauraci, sportovní a animační program pro děti
a dospělé, parkování, wifi, lehátka na pláži, pobytovou taxu.
Slevy: děti 0-1,99 let zdarma bez lůžka.
Příplatek: A2 jako 1/1 - 30%; A2 u moře +15%. Dětská postýlka - 3 Eur/den.
Nutno vzít vlastní ručníky! Doporučujeme vzít přenosný zdroj světla.

AKCE FAMILY FRIENDLY
• 2x A2 = 2 dospělé osoby + 2 děti
= 1 dítě do 11,99 let je zdarma,
druhé dítě do 13,99 let má slevu 30%
• 1x A2 = 2 dospělé osoby a 1 dítě do 3,99 let = pokud
je dítě na posteli s rodiči, je zdarma
Tato akce se vztahuje pouze na pobyty
s minimálním počtem 7 nocí.

typ C4

Pakoštane – Bungalovy Pine Beach
01.06. - 15.06.

15.06. - 22.06.

1 130
1 130
1 130
1 130
zdarma

D 2-6,99 let na vlast. lůžku s min. 1 dosp. os.
dítě 7-11,99 s min. 1 dospělou osobou

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc s All inclusive Light
Bungalov A2
Bungalov B3
Bungalov C4
Bungalov C4+1
Slevy: dítě 0-1,99 let bez lůžka

Family Friendly 2xA2 (dosp. osoba)
1. D 0-11,99 let (FF)
2. D 0-6,99 let (FF)
2. D 7-11,99 nebo D 12-13,99 (FF)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

29.06. - 13.07.
24.08. - 31.08.
1 880
1 880
1 880
1 880
zdarma

13.07. - 24.08.

1 330
1 330
1 330
1 330
zdarma

22.06. - 29.06.
31.08. - 07.09.
1 620
1 620
1 620
1 620
zdarma

50%

50%

50%

50%

50%

30%

30%

30%

30%

30%

1 130
zdarma
570
790
denně/3

1 330
zdarma
670
940
denně/3

1 620
zdarma
810
1 140
denně/3

1 880
zdarma
940
1 320
denně/3

2 010
zdarma
1 010
1 410
denně/3

2 010
2 010
2 010
2 010
zdarma
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Pirovac – ubytování v soukromí Standard
Typ ubytování / datum

Studio 2
Studio 2+1
Apartmán 2
Apartmán 2+1
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 4+1
Apartmán 4+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

11.05. - 08.06.
07.09. - 26.10.
5 420
6 273
5 846
6 638
7 491
8 709
9 744
10 779

08.06 - 15.06.
31.08. - 07.09.
6 638
7 491
7 064
7 917
8 709
10 170
11 449
12 485

15.06. - 22.06.
24.08. - 31.08.
7 630
8 610
8 120
9 100
10 010
11 690
13 160
14 350

22.06. - 13.07.
17.08. - 24.08.
8 610
9 590
9 100
10 500
11 970
13 860
15 260
16 940

13.07. - 17.08.

denně/3

denně/3

denně/3

stř. a sobota/7

stř. a sobota/7

10 010
10 990
10 500
11 970
13 580
15 260
16 730
18 620

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Příplatek: Pes - 10 Eur / den - platba na místě., klimatizace - 6 Eur / den platba na místě. Dětská postýlka - 5 Eur / den - platba na místě. Nutno nahlásit při rezervaci.

Pirovac – pokoje se stravou (polopenze, plná penze)
11.05. - 08.06.
14.09. - 26.10.
6 580
9 450
zdarma

Typ ubytování / datum
cena za osobu v pokoji na 7 nocí

1/2+1 SWC polopenze
1/2+1 SWC plná penze
D 0-1,99 bez lůžka a stravy

08.06. - 22.06.
31.08. - 14.09.
7 070
9 660
zdarma

22.06. - 13.07.
24.08. - 31.08.
7 560
10 150
zdarma

13.07. - 24.08.
7 980
10 640
zdarma

Klimatizace

PIROVAC
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Soukromé vily v centru a okolí městečka Pirovac. Maximální vzdálenost od
moře, obchodů, restaurací, cestovní agentury, pošty a lékaře je 350 - 400 m.
Ubytování: 2-8 lůžkové apartmány jsou vybaveny příslušným počtem lůžek,
obývacím pokojem s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem,
sprchou, WC, balkonem nebo terasou. Parkování je možné v bezprostřední
blízkosti apartmánu. Pokoje: soukormé vily, vždy pokoj s přílušenstvím (WC,
koupelna). Stravování: vlastní (APT.) nebo vybrané stravování u pokojů
(polopenze nebo plná penze, zajištěno v blízkých restauracích).
Sport: vodní sporty, půjčovna loděk. Pláž: přírodní kamenitá, místy oblázky.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

Nástup na pobyt: v období 1.7. - 26.8. nástup pouze středa a sobota (na 7 nocí), jinak příjezd denně a min. 4 noci.

Slevy: dítě 2-6,99 let se 2 dosp.os. v 1/2+1 - 30 %, dítě 7-11,99 let se 2 dosp. os. v 1/2+1 - 20 %, osoba 12+ na přistýlce - 10 %.
Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji za osobu, 7x polopenzi nebo plnou penzi, pobytovou taxu. Příplatek:
Pes - 10 Eur/den - platba na místě., klimatizace - 6 Eur/den - platba na místě. Dětská postýlka - 5 Eur/den - platba na
místě. Nutno nahlásit při rezervaci.
V termínech do 7.7. a od 18.08.2019 příjezd možný denně. V období 7.7.-18.08.2019 příjezd v sobotu nebo ve středu.

Platí pouze pro Ubytování v soukromí:
Sleva 10% při rezervaci do 28.2.a 100% platbě do 5.3.
Sleva 5% při rezervaci do 31.3. a 100% platbě do 5.4.2019
Sleva se nevztahuje na červeně podbarvené ceny, kde je již
sleva zahrnuta 7=6 (platí pro pobyty na 7 nocí).

RIVIJERA HOTEL MIRAN

Rivijera hotel Miran a apartmány

hotelový bazén

Pirovac – Rivijera hotel Miran
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BP Ventilátor
1/2(+1) SWC BM ventilátor
1/2(+1) SWC BM Klimatizace
1/3(+1) SWC BM Klimatizace
Slevy: dítě 0-11,99 let na přistýlce v 1/2+1
Nástup na pobyt/min. počet nocí

20.04. - 11.05.
30.09. - 16.10.
950
1 090
1 190
1 190
zdarma

11.05. - 15.06.
07.09. - 30.09.
1 090
1 190
1 290
1 290
zdarma

15.06. - 29.06.
31.08. - 07.09.
1 400
1 500
1 640
1 640
zdarma

29.06. - 13.07.
17.08. - 31.08.
1 770
1 880
2 120
2 120
zdarma

13.07. - 17.08.

denně/1

denně/1

denně/3

denně/3

denně/5

1 980
2 120
2 320
2 320
zdarma

Při obsazení pokoje 1 dospělé osoby a dvou dětí, je 1. dítě do 11,99 let zdarma, 2. dítě do 15,99 let má slevu 30%
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu s polopenzí, pobytovou taxu, zdarma WIFI v hlavní budově (lobby, restaurace
a plážový bar) a vstup do bazénu (dle počasí 15.6.-15.9.2018). Příplatek: Pokoj 1/1 + 30%. Parkování pro osobní
auto za příplatek: v termínech 29.6.-31.8. 7 Eur/den, v ostatních termínech 3 Eur/den - platba na místě. Dětská postýlka za příplatek 6 Eur/noc - platba na místě. Plná penze - příplatek 300 Kč/os./den, All inclusive light - 360-460
Kč/os./den - dle termínu - více na www.mediteran.cz.

Pirovac – Apartmány hotelu Miran
Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc
family apartmán 2+1, 1 ložnice ( 32 m2)
family apartmán 3+1, 1 ložnice ( 34 m2)
budget apartmán 4+1, 2 ložnice (38 m2)
comfort apartmán 4+2, 2 ložnice ( 48 m2)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

20.04. - 11.05.
30.09. - 16.10.
1 330
1 340
1 580
2 240

11.05. - 15.06.
07.09. - 30.09.
1 670
1 820
1 790
2 680

15.06. - 29.06.
31.08. - 07.09.
1 910
2 170
2 200
2 920

29.06. - 13.07.
17.08. - 31.08.
2 150
2 480
2 890
4 300

13.07. - 17.08.

denně/1

denně/1

denně/3

denně/3

denně/5

2 700
2 850
3 570
5 190

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
SLEVA 30% při rezervaci do 31.12.2018 a 100% platbě do 10.01.2019 • SLEVA
20% při rezervaci v období 01.01.2019- 31.01.2019 a 100% platbě do
10.02.2019 • SLEVA 15% při rezervaci v období 01.02.2019 28.2.2019 a 100% platbě do 10.03.2019 • SLEVA 10% při rezervaci v období
01.03.2019 - 31.3.2019 a 100% platbě do 10.04.2019 • SLEVA 5% při rezervaci v období 01.04.2019 - 30.4.2019 a 100% platbě do 10.05.2019
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Rivijera Hotel Miran se nachází v klidné zátoce nedaleko centra letoviska
Pirovac, přímo u krásné oblázkové pláže. Je obklopen zahradou s olivovníky
a pinijemi. Hotel je postaven v tradičním stylu a hostům nabízí opravdovou
dalmatinskou atmosféru v 71 komfortně zařízených pokojích a 28 vilkách.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, restaurace a la carte, terasa, aperitiv
bar, kafé bar u pláže, parkoviště za poplatek.
Ubytování: max obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě. Dvoulůžkový pokoj pohled moře klimatizace mají balkon s pohledem na moře. Pokoje jsou vybaveny SAT TV, telefonem, koupelnou se sprchou a WC.Možnost jedné přistýlky
pro dítě do 12 let. Dvoulůžkový pokoj pohled moře ventilátor mají balkon s
pohledem na moře. Pokoje jsou vybaveny SAT TV, telefonem, koupelnou se
sprchou a WC. Možnost jedné přistýlky pro dítě do 12 let. Dvoulůžkový pokoj
park ventilátor mají balkon směrem do parku. Pokoje jsou vybaveny SAT TV,
telefonem, koupelnou se sprchou a WC. Možnost jedné přistýlky pro dítě do
12 let. Stravování: polopenze formou bufetu. Sport u hotelu: venkovní bazén,
dva tenisové kurty, volejbalové hřiště, stolní tenis. Na pláži možnost zapůjčení:
Check in 14:00 check out 10:00
slunečníků a lehátek, šlapadel, loděk, kol.

Akce 7=6 pro termíny do 29.6. a od 31.8. a pobyty na 7 nocí

Akce 7=6 a sleva za včasný nákup se mohou kombinovat!

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci v období 1.1. - 31.1. a 100% platbě do
10.02.2019 • Sleva 10% při rezervaci v období 1.2. - 31.3..2019
a 100% platbě do 10.04.2019

APARTMÁNY HOTELU MIRAN
Family apartmán 2+1 1 ložnice (32 m2): dvoulůžková ložnice, obývací místnost,
kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo lodžie směr park,
SAT TV, telefon. family apartmán 3+1 1 ložnice (34 m2): třílůžková ložnice,
obývací místnost, kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo
lodžie směr park , SAT TV, telefon. budget apartmán 4+1 2 ložnice (38 m2):
dvě dvoulůžkové ložnice, obývací místnost, kuchyňský kout, koupelna se
sprchou a WC, balkon nebo lodžie směr park, SAT TV, telefon. comfort apartmán 4+2 2 ložnice (48 m2): dvě dvoulůžkové ložnice, obývací místnost, kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo lodžie, SAT TV, telefon,
klimatizace. Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní, polopenze nebo
all inclusive light. Sport u hotelu: bazén, dva tenisové kurty, volejbalové hřiště,
stolní tenis. • Dětská postýlka v termínech 29.6.- 31.8. 2019 6 Eur na den,
v ostatních termínech 3 eur/den -platba na místě • V ceně zahrnuto: zdarma
wifi v hlavní budově (lobby, restaurace, plážový bar) a vstup do bazénu (bazén
v provozu dle počasí 15.6.-15.9.). check in 17:00, check out 10:00
Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, pobytovou taxu
Příplatek: Parkování pro osobní auto v termínech 29.6.- 31.8. 2019 - 7
Eur/den, v ostatních termínech 3 Eur/den - platba na místě.

Akce 7=6 pro termíny do 14.6. a od 7.9.pro pobyty na 7 nocí.

Akce 7=6 a sleva za včasný nákup se mohou kombinovat!

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

TISNO - ostrov Murter

hotel Borovnik

Hotel BOROVNIK

tttt

Hotel Borovnik je menší hotel v centru městečka Tisno a nabízí hostům příjemné ubytování i další vyžití - venkovní bazén s mořskou vodou, večerní
a denní terasu, směnárnu, fitness, kosmetiku a další služby. Pokoje mají mini
bar, satelitní televizi, telefon. Městečko je spojeno mostem s pevninou. Hotel
je po celkové rekonstrukci.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje BEST PRICE (15 m2) - menší pokoje bez možnosti přistýlky, s manželskou postelí 140 cm x210 cm), SAT TV, mini bar, telefon, bezpečnostní schránka, sprcha, WC, klimatizace,
dvoulůžkové pokoje STANDARD (17 m2) - SAT TV, mini bar, telefon, bezpečnostní schránka, sprcha, WC, klimatizace, možnost přistýlky, max. obsazenost
2 dosp. osoby a dítě do 6,99 let a
dvoulůžkové pokoje SUPERIOR (25 m2) - SAT TV, mini bar, telefon, bezpečnostní schránka, sprcha, WC, klimatizace, možnost přistýlky, max. obsazenost
2 dosp. osoby a dítě do 14,99 let,
pokoj FAMILY ROOM (30 m2) - SAT TV, mini bar, telefon, bezpečnostní
schránka, 2 x sprcha, WC, 2 x klimatizace, max. obsazenost 4 dosp. osoby
nebo 2 dospělé osoby a 2 děti do 14,99 let.
Stravování: polopenze -snídaně a večeře formou bufetu. Při pobytu 7 nocí
je v ceně zahrnuta 1x dalmatinská galavečeře s vínem nebo džusem.
Pláž: hotel je vzdálen 10 m od moře,
ale nejbližší oblázková pláž je vzdálená cca 500 m.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
• Check in 16:00 check out 10:00.

Klimatizace

Superior pokoj

Double pokoj

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20% při rezervaci do 31.1.2019.
Sleva 15% při rezervaci od 1.2. do 28.2. 2019. • Sleva 10% při rezervaci od 1.3. do 31.3. 2019.
Sleva First minute neplatí pro pokoje Best Price!!!

Tisno – hotel Borovnik
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc

1/2 BEST PRICE (15m2)
1/2 STANDARD (15m2)
1/2+1 STANDARD (17m2)
1/2 (+1) SUPERIOR (25m2)
1.dítě 0-6,99 na přistýlce se 2 dosp. osob.
dítě 7-11,99 let na přistýlce v 1/2+1 s 2 DO
Dítě 12-14,99 let na přistýlce v 1/2+1 s 2 DO
Nástup na pobyt/min. počet nocí

01.03. - 27.04. 27.04. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 20.07. 20.07. - 17.08.
21.09. - 20.12. 07.09. - 21.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.
1 000
1 070
1 310
1 600
1 930
1 130
1 200
1 520
1 780
2 100
1 170
1 270
1 550
1 880
2 270
1 380
1 650
2 070
2 460
2 780
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
700
840
1 040
1 240
1 400
970
1 170
1 450
1 730
1 950
denně/2

denně/2

denně/3

denně/5

denně/7

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Fakultativně: Parkování před hotelem - rezervace nutná - 7 Eur/den- platba na místě.

Autobusová doprava: autobus zajíždí do městečka Tisno, hotel je nedaleko od autobus. zastávky.
www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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VODICE

HOTEL IMPERIAL PARK

ttt

Rivijera Hotel Imperial Park se nachází v atraktivní části města Vodice a je
obklopen parkem s mediteránskou vegetací.
Vybavení hotelu, sport a zábava: recepce, klimatizovaná restaurace, restaurace a la carte, aperitiv bar, koktejl bar a snack bar na pláži, otevřená terasa
s bazénem, televizní místnost, obchod se suvenýry dětské hřiště, fitness,
sauna, masáže, kadeřnictví, tenisové kurty, bohatý večerní program, možnost
pronájmu lehátek na pláži. Vybavení pokojů: hotel disponuje pokoji superior
a standard a pokoje jsou s výhledem do parku nebo s výhledem na moře.
Hotel disponuje i několika pokoji pro tělesně postižené (dvoulůžkové pokoje
standard bez klimatizace). Pokoje superior: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky. Pokoje mají sprchu WC, klimatizaci, balkon, SAT TV, telefon, minibar
a fén. • pokoje standard: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Pokoje
mají balkón, sprchu WC, SAT TV a telefon.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu (v před a posezonních termínech
může být večeře servírovaná - při malém počtu hostů).
Hotelová pláž: vzdálená cca 150 metrů od hotelu, oblázková
V ceně zahrnuto: zdarma WIFI v hlavní budově (lobby, restaurace a plážový
bar) a vstup do bazénu (dle počasí 15.6.-15.9.)
Parkování pro osobní auto za příplatek: 2-6 Eur/noc - podle sezony.
Check in 14:00 check out 10:00.

Klimatizace

Vodice - Rivijera hotel Imperial Park
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2(+1)SWC BP Standard
1/2(+1) SWC BM Standard
1/3 (+1) BP triple
1/2(+1) SWC BP KL Superior
1/2(+1) SWC BM KL Superior
1. dítě 0-11,99 na přistýlce v 1/2+1 s 2 DO
2. dítě 0-6,99 let na lůžku s rodiči v 1/2+1
rodinný pokoj (spojené pokoje) 4+1
dítě 0-6,99 let na vlastním lůžku v rod. pok.
Dítě 7-11,99 let na vlastním lůžku v rod. pok.
D 12-17,99 let na pevném lůžku v RP
Nástup na pobyt/min. počet nocí

05.10. - 01.11. 27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
21.09. - 05.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 170
1 280
1 580
1 960
2 400
1 280
1 410
1 620
2 090
2 470
1 280
1 410
1 620
2 090
2 470
1 380
1 480
1 680
2 300
2 640
1 480
1 580
1 850
2 470
2 700
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1 340
1 480
1 680
2 160
2 530
940
1 040
1 180
1 510
1 780
1 080
1 190
1 350
1 730
2 030
1 210
1 330
1 520
1 950
2 280
denně/2
denně/2
denně/2
denně/3
denně/6

Pokoj Superior

Pokoj Standard

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: Parkování osobních aut za příplatek 2-6
Eur/den podle sezony - platba na místě. Možnost dokoupení obědů za 270-330 Kč na osobu a den podle období.
Slevy: dítě 12-17,99 let na přist. se 2 dosp. os. - 30 %, dospělá osoba na přistýlce - 20 %

DEPANDANCE FLORA MADERA

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31.1. a 100% platbě do 15.2. 2019 • Sleva 10% při rezervaci do 31.3. a 100% platbě
do 15.4. 2019 • Akce 7=6 pro termíny do 22.6. a od 7.9. není započtena v ceně, slevy se můžou kombinovat!
Platí pro Rivijera hotel Imperial Park i depandance Flora Madera a mobilní domky Imperial.

Vodice – Rivijera Depandance Flora Madera
Typ ubytování / datum

cena osobu a noc
1/2(+1) SWC B twin
Nástup na pobyt/min. počet nocí

27.04. - 25.05.
21.09. - 05.10.
770
denně/2

25.05. - 22.06.
07.09. - 21.09.
1 080
denně/2

22.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
1 180
denně/2

06.07. - 24.08.
1 610
denně/3

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: Parkování osobních aut za příplatek 2-6 Eur/den
podle sezony - platba na místě. Možnost dokoupení obědů za 330 Kč na osobu a den nebo All inclusive - informace v CK.
Slevy: D 0-6,99 let na vlastním lůžku - 30%, dítě 7-11,99 let na vl. lůžku - 20 %, dítě 12-17,99 let na vl. lůžku - 10%.

Rivijera Depandance Flora Madera se nacházejí mimo rušnou část městečka
v blízkosti borového lesíka a náleží k hotelu Imperial.
Hosté využívají služeb hotelu Imperial: 2 restaurace, aperitiv bar, café bar,
snack bar na pláži, otevřená terasa s bazénem, vnitřní bazén, fitness, sauna,
masáže, tenisové kurty, plážový volejbal, půjčovna lehátek a slunečníků...
Ubytování: Pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a WC, balkónem
směrem na mořskou stranu nebo do parku/zeleně, SAT TV, telefonem. Možnost jedné přistýlky na dotaz.
Stravování: polopenze v centrální restauraci, snídaně i večeře formou bufetu
(v před a posezonních termínech může být večeře servírovaná - při malém
počtu hostů). Možnost dokoupení obědů nebo All inclusive.
Hotelová pláž: vzdálená cca 200 metrů od hotelu, oblázková.
check in 14:00 check out 10:00
Více fotografií a kompletní popis najdete na www.mediteran.cz.

MOBILNÍ DOMKY IMPERIAL

Klimatizace

Vodice – Mobilní domky Imperial
Typ ubytování / datum

cena mobilní domek a noc
mobil home 4+2 standard
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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19.10. - 08.11. 27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
21.09. - 19.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 380
1 780
2 190
3 420
4 500
denně/2
denně/2
denně/2
denně/2
denně/3

Kemp Imperial se nachází v blízkosti hotelu Imperial v atraktivní části města
Vodice. Kemp je umístěn v borovicovém háji, na pobřeží moře. Klienti ubytovaní v kempu mohou využívat všech služeb hotelu Imperial: restauraci,
snack bar, aperitiv bar, bazény u hotelu, animace a další společné prostory.
Popis mobilhomu: (24 m2) počet osob: 4+2 (max. 4 dospělí a 2 děti do 11,99
let) Vybavení: - 1 x ložnice (lůžko - 135 x 190 cm), 1 x ložnice (2 postele - 70
x 190 cm), v denní místnosti je rozkládací pohovka pro 2 osoby a stůl se 3
židlemi, kuchyňský kout, plynový vařič se 4 plotýnkami, lednice, TV, klimatizace, koupelna se sprchovým koutem, WC, terasa se zahradním nábytkem.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze, plné penze nebo all inclusive light v restauraci hotelu Imperial (informace na webu).
Pláž: oblázková, 100 m od kempu
Povinné poplatky splatné na místě na recepci při příjezdu: Servisní poplatek
(závěrečný úklid, ručníky - výměna 2 x týdně, povlečení - výměna 1x týdně v termínech 22.6.-6.9.2019 35 Eur/mobilní domek, 25.5.-22.6. a 7.9.21.9.2019 -30 Eur/mobilní domek, v ostatních termínech 15-20 Eur/mob.
domek • dětská postýlka na vyžádání - 6 Eur/den- platba na místě
Parkování - do 22.6. a od 7.9. 3 Eur/den, v termínech 22.6.-6.7. a 24.8.-7.9. 6
Eur/den, v termínech 6.7.-24.8. 8 Eur/den.
příjezdy možné každý den, check in 15:00 • check out 10:00
Cena zahrnuje: Nájem mobilního domku pro příslušný počet osob na 7 nocí,
spotřebu vody a energií, volný vstup do bazénu, WiFi ve Welcome zóně,
pobytovou taxu.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

MATILDE BEACH RESORT

VODICE

ttt

Komplex Matilde Beach Resort se nachází ve Vodicích. Apartmány jsou rozmístěny pouze 30-200m od moře a hlavní pláže, na jednom z nejkrásnějších
míst ve městě s překrásným výhledem na starou část města a ostrovy. Jedná
se o komplex jednopatrových vilek zastíněných borovicovým hájem. V komplexu je hostům k dispozici také plážový bar, bar u bazénu, restaurace a bar.
Novinka 2019: Apartmány s pohledem směrem na moře jsou od moře vzdálené cca 50 m, apartmány s pohledem do parku jsou ve druhé řadě a od moře
jsou vzdálené cca 70 m. Typy apartmánů: Apartmán typu A 4+2 - Apartmán
má celkovou rozlohu 70 m2 + 26 m2 terasa, moderní apartmán. K dispozici
je velká terasa, předsíňka, denní místnost, 2 ložnice, kuchyňský kout s kompletním vybavením včetně spotřebičů, komfortní koupelna, WC. V denní
místnosti je rozkládací gauč pro 2 osoby. Terasa a denní místnost je orientována směrem k moři. Apartmán je klimatizovaný a nachází se v přízemí.
Apartmán typu B 2+2 - Apartmán s moderním vybavením má rozlohu 36
m2+ 6 m2 terasa. K dospozici je ložnice se 2 lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, WC, koupelna a terasa orientovaná směrem k moři. Apartmán je klimatizovaný a nachází se v 1. patře.
Apartmány jsou nekuřácké!!! • Dětská postýlka je na vyžádání za 7 Eur na
den - platba na místě. • K dispozici je sladkovodní dětský bazén (hloubka
0,70 m) a sladkovodní bazén pro dospělé (hloubka 1,35 m) s podvodními
tryskami. Lehátka a slunečníky u bazénu jsou zdarma . Bazén má automatické čistění vody. • Stravování je vlastní s možností dokoupení snídaní nebo
polopenze v restauraci v komplexu. Parkování auta je v období 01.06. 30.09. za příplatek 7 Eur/den (splatný na místě), (motocykl 2,5 Eur/den),
jinak zdarma. CHECK-IN je od 16:00 hod. • CHECK-OUT je do 10:00 hod.

Klimatizace

A 4+2

B 2+2

A 4+2
A 4+2

B 2+2

restaurace

„VELIKONOČNÍ SLEVA“ - 10% pro termín pobytu 18.4. - 22.4. (minimální počet 1 noc)
„PRVOMÁJOVÁ SLEVA“ - 10% pro termín pobytu 27.4. - 3.5. (minimální počet 2 noci)
Speciální sleva - „LETNICE“ - 10% pro termín pobytu 8.6. - 14.6. (minimální počet 3 noci)
Slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31.1. a 100% platbě do 15.2.2019 (platí pro termíny do 15.06. a od 14.9.)
Sleva 5% při rezervaci do 31.1.2019 a 100% platbě do 15.2.2019 (platí pro termíny 15.6.-14.9.2019)

Vodice - Matilde Beach Resort - cena za apartmán a noc
Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc
Junior apartmán 2+2 směr park
Junior apartmán 2+2 směr moře
Superior apartmán 4+2 směr park
Superior apartmán 4+2 směr moře
Nástup na pobyt/min. počet nocí

18.04. - 27.04. 27.04. - 18.05. 18.05. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 24.08.
28.09. - 18.10.
14.09. - 28.09.
24.08. - 14.09.
1 500
1 770
2 180
2 730
3 680
4 530
1 670
1 940
2 520
3 070
4 190
5 030
2 050
2 180
2 730
3 270
4 490
6 570
2 180
2 350
3 070
3 610
5 000
7 040
denně/1

denně/2

denně/3

denně/5

ST,SO,NE/7

ST,SO,NE/7

Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: Snídaně 340 Kč/os./den, polopenze 850 Kč/os./den. Děti do 2,99
let mají stravování zdarma, děti 3-6,99 let mají slevu 50% (vždy s min. 2 dosp. osobami). Nutno nahlásit při rezervaci.
Vratná kauce 100 Eur se skládá na recepci při příjezdu.

VILA TANJA

Klimatizace

Apartmány Tanja leží v klidné části města Vodice, vzdálené asi 450 m od
moře a pláže. Od centra jsou apartmány vzdálené cca 1 100 m, 300 m od obchodu a 450 m od hotelu Imperial. Parkování je zajištěné u apartmánu a v
zahradě je k používání gril. V apartmánech je WIFI a klimatizace v ceně
Ubytování: Studio 2 - přízemí, rozloha asi 20 m2, Apartmán 4 - první patro,
rozloha asi 50 m2, Apartmán 6 - přízemí, rozloha asi 75 m2
Apartmány i studio jsou standardně vybavené, všechny mají WC, koupelnu,
kuchyňský kout s nádobím, terasu nebo balkon.
Dítě do 6,99 let na lůžku s rodiči v APT - zdarma.
Podrobný popis jednotlivých typů apartmánů najdete na www.mediteran.cz

Vodice - vila Tanja
Typ ubytování / datum

Studio 2
Apartmán 4 (+1)
Osoba 7+ na př. ve 4+1

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 5% při rezervaci do 31.3.2019

Apartmán 6 (+1)
Osoba 7+ na př. v 6+1

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

01.06. - 22.06.
24.08. - 28.09.
6 370
8 540
1 960
13 160
1 960

22.06. - 06.07.
8 050
12 180
1 960
17 500
1 960

06.07. - 20.07.
17.08. - 24.08.
9 730
13 860
1 960
21 350
1 960

20.07. - 17.08.
11 410
17 010
1 960
24 290
1 960

Cena zahrnuje: 7x nájem
apartmánu, spotřebu vody
a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo - výměna 1x týdně,
závěrečný úklid, pobytovou taxu.
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APARTMÁNY ANAMARIJA

Klimatizace

Vodice - apartmány Anamarija
Typ ubytování / datum

Apartmán 2+1
Apartmán 2+2
Apartmán 4+1

01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
31.08. - 28.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
8 750
11 200
12 880
14 070
8 260
12 880
14 070
16 310
12 670
15 050
18 200
19 950

Více fotografií najdete
na www.mediteran.cz.

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského
vybavení, ložní prádlo, ručníky, klimatizaci, pobytovou taxu

VODICE

Apartmány ANAMARIJA*** leží v části Srima (700 m od centra osady Srima)
vedle kempu Imperial, vzdálené od centra Vodic asi 1800 m. Vzdálenost od
pláže je asi 100 m, od obchodů a restaurace asi 200 -300 m.
Vila má apartmány 2+1, 2+2 a 4+1 v prvním a druhém patře. Apartmány jsou
nově zrekonstruované,pěkně zařízené a v klidném místě.
APT 2+1 ( 32m2 ) - dvoulůžková ložnice (oddělená lůžka), denní místnost
s kuchyňským a jídelním koutem, SAT/TV, koupelna, WC, klimatizace. V denní
místnosti je rozkládací gauč pro 1-2 osoby. Kuchyň je kompletně vybavená
k vaření a stolování. Je tam lednice bez mrazáku, kávovar. Apartmán má balkon. • APT 2+2 (35m2) - dvoulůžková ložnice (oddělená lůžka), denní místnost s kuchyňským a jídelním koutem, SAT/TV, koupelna, WC, klimatizace.
V denní místnosti je rozkládací gauč pro 1-2 osoby. Kuchyň je kompletně vybavená k vaření a stolování, lednice je bez mrazáku, kávovar. Apartmán má
balkon. • APT 4+1 (45m2) - 2 dvoulůžkové ložnice (jedna je na galerii), denní
místnost s kuchyňským a jídelním koutem, SAT/TV, koupelna, WC, klimatizace. V denní místnosti je rozkládací gauč pro 1 osobu. Kuchyň je kompletně
vybavená k vaření a stolování., lednice bez mrazáku, kávovar. Apartmán má
balkon. • Strava: vlastní • Parkování je zajištěno u apartmánu.
Jedno dítě do 6,99 let bez lůžka je zdarma. • V apartmánech je Wifi a klimatizace zdarma. • Do apartmánu není možné vzít psa.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 5% při rezervaci do 31.3.2019.

HOTEL OLYMPIA
HOTEL OLYMPIA SKY
tttt

tttt

Komplex Olympia, vzdálený jen 30 m od moře se skládá z hotelu Olympia a zcela
nového hotelu Olympia Sky. Oba hotely jsou propojené
Hotel Olympia: Moderně zrenovovaný plně klimatizovaný hotel se nachází v klidné
části městečka Vodice. V hotelu je recepce, restaurace, aperitiv bar, restaurace
a´la carte, internetová kavárna, parkoviště (za poplatek 7 Eur/den), služba praní
prádla a žehlení. Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou
moderně vybavené, mají koupelnu se sprchou, WC a fénem, SAT/TV, telefon, klimatizaci, pohled směrem na mořskou stranu nebo do parku. V pokojích lze na přistýlce ubytovat děti do 12,99 let.

Olympia Sky- pokoj Superior

Olympia- pokoj směr moře

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15 % při rezervaci do 31.1.2019 a 100% platbě do 10.2.2019.
Sleva 10 % při rezervaci do 31.3.2019 a 100% platbě do 10.4.2019.

Vodice - hotel Olympia
Typ ubytování / datum

cena osobu a noc
1/2+1 SWC BP
1/2+1 SWC BM
1/1 SWC BP
1/1 SWC BM KL
Nástup na pobyt/min. počet nocí

01.01. - 04.05. 04.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 20.07.
21.09. - 27.12.
07.09. - 21.09. 17.08. - 07.09.
1 350
1 660
1 970
2 280
1 590
1 930
2 280
2 620
2 170
2 580
3 130
3 470
2 480
3 030
3 610
4 160
denně/2

denně/2

denně/3

denně/3

20.07. - 17.08.

Hotel Olympia Sky: Nejnovější a nejmodernější hotel ve Vodicích, postaven
v duchu nejvyšších standardů. V 9. patře hotelu je otevřený bazén s nádherným
pohledem na moře a blízké ostrovy, v 10. patře je Sky a la carte restaurace, taktéž
s překrásným výhledem na Jadran. Ubytování: Moderní pokoje mají twin lůžka
nebo manželské postele, všechny pokoje mají vybavení pro vaření kávy nebo
čaje, láhev vody, župan, pantofle, koupelnu, WC, klima, LCD TV, minibar, sejf.
K dispozici jsou pokoje Classic, Superior nebo rodinné pokoje. Velikost pokojů
podle typu je 27 m2 až 38 m2. Balkon směrem na moře nebo na město.
Společné služby:
Stravování: snídaně bufetovým způsobem v restauraci v 1. patře. Večeře za příplatek tamtéž. Sport, zábava: celkem 6 sladkovodních bazénů (4 venkovní, 1
vnitřní a 1 Infinity v 9. patře) s lehátky a slunečníky zdarma, fitness, wellness centrum (služby se platí), animace pro děti i dospělé, večerní živá hudba na hotelové
terase, tenisové kurty, minigolf, půjčovna potřeb pro vodní sporty, půjčovna loděk,
příjemné posezení v četných kavárnách, restauracích a konobách v nedalekém
centru. Pláž: kamenitá s betonovými plochami a ostrůvky na ležení s modrou
vlajkou čistoty. Nedaleko písčitá zátoka s pozvolným vstupem do moře vhodná
pro děti. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
Dětská postýlka za příplatek 8 Eur/den. Parkování se platí na místě 7 Eur/den.
vlevo hotel Olympia Sky, vpravo hotel Olympia

2 580
2 960
4 020
4 700
denně/3

Slevy: dítě 0-5,99 let na přistýlce s 2 dosp. osobami - zdarma, dítě 6-12,99 let na přistýlce s 2 dosp. osobami - 50%,
dítě 0-12,99 l na pevném lůžku s 1 dosp. osobou - 30%,
Hotel Olympia - Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x snídani, pobytovou taxu, vstup do vnitřního i venkovních
bazénů, lehátka u bazénu, župan a pantofle. Platba na místě: parkování - 7 Eur/noc, dětská postýlka - 8 Eur/noc.

Vodice - hotel Olympia Sky
Typ ubytování / datum

cena osobu a noc
1/2+1 Superior
Nástup na pobyt/min. počet nocí

01.01. - 04.05. 04.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 20.07.
21.09. - 27.12.
07.09. - 21.09. 17.08. - 07.09.
1 870
2 310
2 720
3 170
denně/2

denně/2

denně/3

denně/3

20.07. - 17.08.
3 610
denně/3

Slevy: dítě 0-5,99 let na přistýlce s 2 dosp. osobami - zdarma, dítě 6-12,99 let na přistýlce s 2 dosp. osobami - 50%,
osoba 13+ na přistýlce - 20%, dítě 0-12,99 let na pevném lůžku v pokoji s 1 dosp. osobou - 20%
Hotel Olympia Sky - Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x snídani, pobytovou taxu, vstup do vnitřního i venkovních bazénů a do Infinit bazénu v 9. patře hotelu, lehátka u bazénu, župan a pantofle, láhev vody (0,75 l) každý
den na pokoji, Platba na místě: parkování - 7 Eur/noc, dětská postýlka - 8 Eur/noc.
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Olympia Sky - a la carte restaurace

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

AMADRIA PARK KIDS HOTEL ANDRIJA

tttt

Hotelový komplex Solaris je vzdálen asi 7 km od centra Šibeniku. Komplex
je spojen městem autobusovou linkou. Amadria Park Kids hotel Andrija je
nejvíce přizpůsoben pro děti, v celém hotelu jsou postavičky pro děti, zvířátka a další věci, které je jistě zaujmou. V hlavní sezoně hotel organizuje
animační programy pro děti, které se skládají ze sportovních a tanečních aktivit, různých představení. Animační programy jsou pro děti do 12 let, 2x
denně 10:00-12:00 hod a 17:00-19:00 hod. Ubytování: Pokoje jsou vybaveny
klimatizací, sprchou, WC, SAT TV, telefonem a fénem, minibarem.
Jednolůžkový pokoj pro 2 osoby (1P )- bez balkonu, výhled park, oddělená
lůžka 90x210 cm, max 2 dosp. osoby nebo 1 dosp. a 1 dítě do 11,99 let. 1/2
pokoj 21P - s možností přistýlky ( 80 x 180 cm ), výhled park s francouzským
oknem (2 dospělé osoby +1 dítě do 11,99 nebo 1 dospělá osoba + 2 děti do
11,99 let) max 3 osoby. 1/2 pokoj+ palanda balkon park FMPB- 2 lůžka + palanda (80x 180 cm) pro 2 děti do věku 11,99 let (nebo rozkládací gauč), balkon výhled park (pro 2 dospělé osoby + 2 děti do 11,99 let), max 4 osoby.
1/2 pokoj+ palanda francouzské okno park FMPF - 2 lůžka + palanda (80 x180
cm) pro 2 děti do věku 11,99 let (nebo rozkládací gauč), francouzské okno,
max 4 osoby. Dva propojené dvoulůžkové pokoje+ palandy balkon park
CFMPB - dva propojené dvoulůžkové pokoje s manželskými lůžky a s palandami (80x180 cm), s balkonem směr park, pro 2-4 dospělé osoby a pro
2-4 děti do 11,99 let (min 4 os., max 8 osob). • V pokojích je možné ubytovat
1 dítě do 2,99 let zdarma (kromě pokojů 1P a 21P). Dětská postýlka na vyžádání - zdarma. Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří
- dospělá osoba v termínech do 30.6. a od 1.9. - 330 Kč/den, v termínech
1.7.-2.9. - 660 Kč/den. Dítě do 11,99 let platí za večeři v termínech do 30.6.
a od 1.9. - 170 Kč/den, v termínech 1.7.-2.9. - 330 Kč/den. Pláž: 5 různých
pláží na 4 km dlouhém pobřeží -oblázková, písčitá, vzdálená od hotelů asi
50 metrů, pláže mají pozvolný vstup do vody. • Parkování v termínech do
30.6. a od 1.9. - 5 Eur /den, v termínech 1.7.-1.9. - 8 Eur/den • Domácí mazlíčci
nejsou povoleni. check in od 15:00 hod, check out do 11 hod.

ŠIBENIK
bazén u hotelu

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 15.3.2019

Šibenik – Amadria Park Kids hotel Andrija
01.05. - 12.05. 12.05. - 09.06. 09.06. - 30.06. 30.06. - 21.07. 21.07. - 18.08.
22.09. - 30.10. 08.09. - 22.09. 01.09. - 08.09. 18.08. - 01.09.
1 280
1 450
1 850
2 260
2 460
dítě 0-11,99 let na pevném lůžku s 1 dosp. os. (1P)
770
870
1 120
1 360
1 480
1/2+1 park, francouzské okno ( 21P)
1 410
1 590
2 060
2 500
2 740
dítě 3-11,99 s 1 dosp. os. v 1/2 ( 21P)
850
960
1 240
1 500
1 650
1/2+2 palanda park, francouzské okno (FMPF)
1 650
1 950
2 460
2 970
3 250
1/2+2 palanda, balkon park (FMPB)
1 900
2 170
2 820
3 360
3 670
2 propojené 1/2 pokoje+palandy, balkon park (CFMPB) 3 360
3 940
4 990
6 010
6 590
osoba starší 12 let se 2 dosp. os.v pokoji CFMPB
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
D 3-11,99 se 2 dosp. os. (vybrané pokoje, Solaris)
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
D 0-2,99 let bez nároku na lůžko
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
Single pokoj pro 2 osoby (1P)

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/2

denně/3

denně/4

denně/5

denně/5

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x snídani, pobytovou taxu.
Při zrušení rezervace v termínech 9.6. - 7.9. platí stornopoplatky: 14 - 7 dní před nástupem - 50 %, 6-1 den před nástupem
- 75 %, v den příjezdu 100 %. Každá změna v rezervaci je zpoplatněna částkou 200 Kč.

jedna z pláží v resortu

tttt

AMADRIA PARK HOTEL JAKOV

Hotel Amadria Park hotel Jakov**** je součástí rozsáhlého hotelového a sportovního komplexu Solaris obklopeného borovicovým lesem, který leží na břehu
moře, zhruba 7 km od historického města Šibeniku, s nímž je spojen autobusovou
linkou. Tento 4* hotel s úplně novým designem je zaměřen na ubytování pro rodiny s dětmi. Areálem projíždí autovláček, středisko má vlastní pekárnu. Hotely
jsou vybaveny restaurací, aperitiv barem, terasou, obchodem se suvenýry. Hotel
Jakov je třípatrová budova, u hotelu je bazén. Ubytování: klimatizované pokoje
se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, klimatizací, fénem, minibarem. 1/2 pokoj +
palanda. Atrium s fr. oknem (FMAF)- 2 lůžka + palanda pro 2 děti do věku 11,99
let,, atrium, francouzské okno (pro 2 dospělé osoby + 2 děti do 11,99 let), max. 4
osoby. 1/2 pokoj+ palanda balkon park (FMCGB)- 2 lůžka + palanda pro 2 děti
do věku 11,99 let, balkon výhled park (pro 2 dospělé osoby + 2 děti do 11,99 let),
max. 4 osoby. 1/2 pokoj+ palanda francouzské okno park (FMCGF) - 2 lůžka +
palanda pro 2 děti do věku 11,99 let, francouzské okno, max. 4 osoby. Dva propojené 1/2 pokoje+ palandy francouzský balkon park (CFMCGF) - dva propojené
dvoulůžkové pokoje s manželskými lůžky a s palandami s 2x francouzským balkonem nebo balkonem směr park, pro 2-4 dospělé osoby a pro 2-4 děti do 11,99
let (min. 4 os./max 8 osob). Dva propojené 1/2 pokoje+ palandy, balkon park
(CFMCGB) - dva propojené dvoulůžkové pokoje s manželskými lůžky a s palandami s 2x balkonem směr park, pro 2-4 dospělé osoby a pro 2-4 děti do 11,99 let
(min. 4 os. / max 8 osob). Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeří - dospělá osoba v termínech do 30.6. a od 1.9. 330 Kč/den, v termínech
1.7.-2.9. 660 Kč/den. Dítě do 11,99 platí za večeři v termínech do 30.6. a od 1.9.
170 Kč/den, v termínech 1.7.-2.9. 330 Kč/den • Pláž: 5 různých pláží na 4 km dlouhém pobřeží -oblázková, písčitá, vzdálená od hotelů asi 50 metrů, pláže mají pozvolný vstup do vody. 1. aquapark na pobřeží Dalmacie - aquapark nabízí širokou
škálu vodních atraktivit včetně tobogánů, modré jeskyně, divoké řeky a mnoho
dalšího (vstup za poplatek). Parkování v termínech do 30.6. a od 1.9. - 5 Eur /den,
v termínech 1.7.-1.9. - 8 Eur/den. Domácí mazlíčci nejsou povoleni •

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 15.3.2019
Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x snídani, pobytovou taxu.

pláž v resortu Solaris

Aquapark v komplexu, za poplatek

Šibenik – Amadria Park hotel Jakov
01.05. - 12.05. 12.05. - 09.06. 09.06. - 30.06. 30.06. - 21.07. 21.07. - 18.08.
22.09. - 20.10. 08.09. - 22.09. 01.09. - 08.09. 18.08. - 01.09.
1 580
1 820
2 360
2 810
3 180
1 750
2 020
2 600
3 100
3 520
1 960
2 230
2 910
3 490
3 790
3 110
3 620
4 680
5 560
6 310
3 490
3 960
5 260
6 240
6 790
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
D 3-11,99 let na přist. se 2 dosp. os. v pok. (FMAF, FMCGF, FMCGB) zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2+palanda Atrium (FMAF)
1/2+2 palanda francouzské okno, park (FMCGF)
1/2+2 palanda balkon park (FMCGB)
2 propojené 1/2 pokoje+palandy, fr. balkon park (CFMCGF)
2 propojené 1/2 pokoje+palandy, balkon park (CFMCGB)
Slevy: os. 12+ se 2 dosp. os.v pokoji CFMCGB, CFMCGF
Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/2

denně/3

denně/4

denně/5

denně/5

Při zrušení rezervace v termínech 9.6. - 7.9. platí stornopoplatky: 14 - 7 dní před nástupem - 50 %, 6-1 den před nástupem
- 75 %, v den příjezdu 100 %. Každá změna v rezervaci je zpoplatněna částkou 200 Kč.
Příjezdy možné každý den. • check in 15:00 hod, check out 11 hod

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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SOLARIS VILE KORNATI

apartmán 2+2

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
sleva 10% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 15.3.2019 (platí pro termíny do 15.6. a od 7.9. 2019)
sleva 5% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 15.3.2019 (platí pro termíny 15.6. - 7.9.2019)

Šibenik – Ville Kornati
Typ ubytování / datum

Cena je za apartmán a noc
Apartmán 2+2 (max 4 osoby)
Apartmán 3+2 (max 5 osob)
Apartmán 4+3 (max 7 osob)
příjezd/Minimální počet nocí

18.04. - 18.05. 18.05. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.
21.09. - 17.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 620
2 200
3 450
4 160
4 770
1 930
2 540
3 860
4 740
5 890
2 090
2 800
4 320
5 610
6 730
denně/3
denně/5
denně/5
út,so/7
út,so/7

tttt

Solaris Beach Resort je vzdálen asi 6 km od centra Šibeniku.
Apartmány Vile Kornati leží na okraji komplexu, v blízkosti kempu a mariny Solaris. Jedná se o jednopatrové řadové domky, komfortně vybavené. Apartmány
jsou ve velikosti A/2+2, A/3+2 a A/4+3.
Popis ubytování: Apartmán 2+2 - dvoulůžko v obývací místnosti s vybaveným
kuchyňským koutem, dvoulůžkový pokoj s patrovým lůžkem pro 2 děti do 11,99
let, koupelna se sprchou a WC, klimatizace, SAT TV, balkon, rozměr cca 30 m2. •
Apartmán 3+2 - obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 11,99 let,
vybavený kuchyňský kout, dvoulůžková ložnice s francouzským lůžkem, dvoulůžková ložnice s patrovým lůžkem pro 2 děti do 11,99 let, koupelna se sprchou
a WC + další samostatné WC, klimatizace, SAT TV, 2x balkon, rozměr cca 55 m2.
•
Apartmán 4+3 - obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 11,99 let,
vybavený kuchyňský kout, 2x dvoulůžková ložnice (jedna ložnice s francouzským
lůžkem a rozkládacím lůžkem pro 1 dítě do 11,99 let, druhá s oddělenými lůžky),
koupelna se sprchou a WC, druhá koupelna s vanou a WC, klimatizace, SAT TV,
2x balkon, rozměr cca 70 m2. • Parkování 1 osobního auta je v ceně. • V komplexu
Solaris je k dispozici restaurace, směnárna, bar, supermarket, sejf a TV-místnost,
internetový koutek je na recepci, WiFi v areálu je za poplatek.
Stravování: vlastní
Pláž je přírodní, oblázková i písečná. Pláž s bazénem je vzdálená asi 150 m. Hosté
mají zdarma bazén v kempu, bazén u Legend baru (tobogány za poplatek)
i bazén Beach bar Ev Vogue (os. 18+).
Hosté kempu mají zakázán vstup do hotelových bazénů.
Check in od 16:00, check out do 10:00
Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 2x týdně, ručníky - výměna denně,
závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: Postýlka pro dítě - 4 Eur/den.
Veškeré platby v Euro se platí na recepci.
Více fotografií včetně mapy areálu najdete na www.mediteran.cz.

SOLARIS MOBILNÍ DOMKY
Mobilní domky jsou umístěny v Solaris Camping Beach Resort, v blízkosti
moře a pláže. Ubytování: Mobilní domek má rozměr 8 x 4 m (32 m2) kapacita
je 4+2. Má 1 ložnici s lůžkem 140 x 200 cm, 1 ložnici s 2 lůžky 70 x 190 cm,
denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (133 x 190 cm),
1x koupelna se sprchou a WC, 1x WC, klimatizace, SAT TV, terasa s plastovým
nábytkem (stůl a 4 židle). Mobilní domek je pro 4 dospělé osoby a max. 2
děti do 12 let. V ceně je povlečení, ručníky a závěrečný úklid!
Stravování: vlastní. Pláž: přírodní, kamenitá. Oblázková pláž s bazénem je
vzdálená asi 150 m. U pláže jsou k dispozici i sprchy se sladkou vodou.
Hosté mohou využívat všech zařízení komplexu Solaris - uprostřed areálu je
moderní wellness centrum, které disponuje krytými i otevřenými bazény se
sladkou i slanou vodou, které mohou hosté využívat za poplatek.
Vstup do hotelových bazénů v komplexu Solaris není povolen.
V komplexu je několik barů, restaurací - klasických i etno restaurace, mnoho
aktivit pro děti i dospělé.
Check in od 16.00, check out do 10.00

Klimatizace

Šibenik – mobilní domky Solaris
Typ ubytování / datum

cena za mobilní domek a noc
Mobil home 4+2
příjezd/Minimální počet nocí

18.04. - 18.05. 18.05. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.
21.09. - 17.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 330
2 560
3 270
4 090
5 110
denně/3
denně/5
denně/5
út,so/7
út,so/7

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
sleva 10% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 15.3.2019
(platí pro termíny do 15.6. a od 7.9. 2019)
pláž u kempu s bazénem

Cena zahrnuje: 1 x nájem mobilního domku, spotřebu vody a energií, ložní prádlo, používání kuchyňského vybavení,
parkovací místo pro jedno auto, závěrečný úklid, výměna ručníků - 2x týdně. Platba na místě: Pobytová taxa dospělá
osoba 1,1 Eur/os/den, dítě 12-17,99 let 0,55 Eur/os/den se platí na místě, děti do 11,99 let pobytovou taxu neplatí- platba
na recepci, jednorázový přihlašovací poplatek 1 Eur/osobu /pobyt - platba na recepci

Všechny Amadria Park hotely najdete na www.mediteran.cz

Solaris, En Vogue Beach Club
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Solaris, Aquapark

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

VILA MARTINA S BAZÉNEM
Vila Martina se nachází 3 km před Primoštenem v turistickém centru Dolac
na místě s překrásným pohledem na moře a okolní ostrovy. Oblázková
pláž je vzdálena 150 m, je ideální na koupání, potápění a surfing.
Ubytování: 8 apartmánů, každý až pro 5 osob. Každý apartmán má dvě dvoulůžkové ložnice (1 x ložnice s oddělenými lůžky a 1 x ložnice s manželskou postelí), obývací místnost s rozkládacím gaučem (jako přistýlka vhodné maximálně
pro 1 dítě do 12 let) nové matrace, zcela nová kuchyň, koupelna se sprchou a
WC, balkón s pohledem na moře i bazén (kromě apartmánu v přízemí, ten má
výhled pouze na bazén), LCD SAT TV, klimatizace, WiFi. U apartmánů je k dispozici gril a zastíněné parkoviště. • dítě do 1,99 let na lůžku s rodiči zdarma
• WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA
Stravování: bez stravy. V blízkosti ubytování i pláže jsou tři restaurace (Beach
bar Boxer, - zde je možnost večeří, Konoba kod Ivana, Bila Lučica i Dolac)
Pláž: oblázková, kamenitá, cca 150 m od ubytování.
Stinné parkování zdarma u vily. • Check in 14:00, check out 10:00 hod.
Klimatizace

PRIMOŠTEN-DOLAC

Primošten-Dolac – Vila Martina s bazénem
Cena zahrnuje: Nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, klimatizaci, WiFi, použití bazénu, pobytovou taxu.
Fakultativně: Sleva: dítě do 2 let - zdarma.

ADRIATIQ HOTEL ZORA

ttt

Hotel Zora patří k hotelovému komplexu Adriatic skládající se z několika
propojených pavilonů, umístěných na poloostrově Raduča.
Vybavení hotelu: hala s recepcí, restaurace, kavárna, aperitiv bar, TV
místnost, konferenční místnost. WIFI je zdarma pro zákazníky na recepci,
v aperitiv baru, piano baru, restauraci a v pokojích Comfort i Premium.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s koupelnou se sprchou
a WC, SAT TV, fénem a balkónem. Pokoje jsou rozděleny na Comfort***
a Premier Club****. Oba typy nabízejí ubytování pro 2-4 člennou rodinu,
Premier Club má navíc i apartmán, který je vhodný až pro 5 osob. Pokoje
Comfort - lednička na dotaz. Pokoje Premier club - mini bar na pokojích.
Trezory: pro pokoje Comfort - na recepci za poplatek, u pokojů Premier jsou
trezory přímo v pokojích zdarma. Dětská postýlka za poplatek.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Možnost
dokoupení obědů za 350 Kč na osobu/den Sport a zábava: bazén
s uzavíratelnou kopulí s mořskou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní
tenis, víceúčelové hřiště, minigolf, vodní sporty, wellness centrum (sauna,
solárium, fitness, aerobic, aquaerobic, whirlpool), hudba na terase. Pláž:
oblázková, skalnatá. check-in od 15:00 hod, check-out do 11:00 hod.
Akce 7=6 se vztahuje na termíny pobytu do 8.6.
a od 9.9.2019 a není zahrnutá v ceně.
Platí pro pobyty na 7 nocí.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.
Cena zahrnuje: v pokoji: 1x ubytování s polopenzí na osobu (dítě 7-11,99 má
polopenzi za poplatek), pobytovou taxu • v apartmánu: nájem apartmánu na
1 noc pro 4-5 osob, polopenzi, pobytovou taxu.
Sleva: osoba nad 12 let na přistýlce - 10 %, Dítě 0-11,99 let s 1 dosp. os. v 1/2
- 30 %. Příplatek: Parkování - hotelové parkoviště za poplatek 3,5-5 Eur
/den/období - platí se na místě. Dětská postýlka za poplatek 5 Eur/den. Pokoje Comfort - lednička na dotaz - za poplatek 5 eur /den (platí se na místě).

Typ ubytování / datum

Apartmán 4 (cena 4 osoby)
Apartmán 4+1 (cena za 5 osob)

15.05. - 03.06. 03.06. - 17.06. 17.06. - 01.07. 01.07. - 08.07. 08.07. - 26.08. 26.08. - 02.09.
16.09. - 29.09. 02.07. - 16.09.
12 390
14 770
17 150
20 510
29 540 20 720
14 840
17 220
19 600
22 960
33 180
23 170

PRIMOŠTEN

pokoj Comfort

pokoj Premier Premier family

Rodinné pokoje
Klimatizace

Primošten – Adriatiq hotel Zora
Typ ubytování / datum

cena osobu a noc / za apartmán a noc
1/2+1 SWC B KL Comfort ***
1/2+1 SWC B KL Premier Club ****
1/2+2 SWC B KL rod. pokoj Comfort ***
1/2+2 SWC B KL rod. pokoj Premier Club ****
dítě 7-11,99 l. na přistýlce v rod. pokoji se 2 dosp. os.
Slevy: Dítě 0-6,99 l. na přist. v pokoji 1/2 i rod. pok. se 2 DO

A/4+1 Premier Club **** - cena za apartmán
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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16.03. - 04.05. 04.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 31.08.
28.09. - 29.10.
14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09.
1 140
1 320
1 600
2 040
2 390
1 340
1 560
1 910
2 420
2 960
1 550
1 800
2 180
2 730
3 230
1 680
1 940
2 460
3 180
3 910
310
310
310
310
310
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
4 320
6 110
7 730
9 960
12 050
denně/4
denně/4
denně/4
denně/4
denně/4
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PRIMOŠTEN

vily, 2. a 3. řada od moře

vily, 1. řada od moře

GOLDEN RAYS
LUXUSNÍ APARTMÁNY A VILY

apartmány

Primošten - Golden Rays luxusní apartmány
Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc
Apartmán č. 01, 03, 04, 06, 07, 08
Apartmán-Penthouse č. 02
Apartmán-Penthouse č. 05

01.05. - 01.06.
21.09. - 31.12.
5 290
6 960
8 350

01.06. - 15.06.
07.09. - 21.09.
6 960
9 750
11 130

15.06. - 29.06.
24.08. - 07.09.
10 030
13 920
15 300

29.06. - 24.08.

denně/1

denně/1

denně/1

denně/1

01.05. - 01.06.
21.09. - 31.12.
24 790
16 530
16 530

01.06. - 15.06.
07.09. - 21.09.
33 050
16 530
20 660

15.06. - 29.06.
24.08. - 07.09.
48 190
22 030
30 290

29.06. - 24.08.

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

Nástup na pobyt/min. počet nocí

13 090
16 710
18 080

Cena zahrnuje: Apartmán: 1x nájem apartmánu pro příslušný počet osob,
1x výměna ložního prádla a ručníků při pobytu na 7 nocí, WiFi připojení, parkování, závěrečný úklid, vstup do společného bazénu. Vily: 1x pronájem vily
pro příslušný počet osob, 1x týdně výměna ručníků při pobytu na 7 nocí, závěrečný úklid, využití privátní pláže včetně lehátek a slunečníků, WiFi připojení, úklid bazénu, parkování. Povinný příplatek: pobytová taxa cca 1,5
Eur/os./den, dítě 12-18 let platí 50 % - platba na místě.
Fakultativně: Pes - 30 Eur/noc - platba na místě (nahlásit při rezervaci).

Primošten - Golden Rays luxusní vily
Typ ubytování / datum

cena za vilu a noc
Vila 01 a 03 - 6 osob, Vila 02 - 8 osob
Vila 04 a 06 - 6 osob
Vila 05 - 6 osob, Vila 07 - 8 osob
Nástup na pobyt/min. počet nocí

V blízkosti Primoštenu se
bazén v komplexu
nachází rezidenční komplex
Golden Rays (Zlaté paprsky). Hosté zde najsou luxusně zařízené, moderní
a plně vybavené apartmány
a vily zde najdou vše, co
potřebují pro prožití klidné
dovolené u Jadranu včetně
WiFi. Tento VIP komplex je umístěn v těsné blízkosti moře, má vlastní soukromou pláž. Komplex má 7 luxusních vil s bazény a 8 apartmánů pro 4-6
osob. Apartmány: 8 apartmánů je situováno do 2 objektů, apartmány mají
2-3 ložnice a taktéž jako v případě vil se jedná o moderní architekturu,
vzdušné a prostorné pokoje a ložnice. Součástí apartmánů je vždy 1 parkovací
místo pro automobil. • Vily: celkem 7 vil, každá vila je samostatná, s vlastní
garáží, 3-4 ložnice s koupelnou a balkonem, kuchyň, jídelnu a obývací pokoj
s terasou, malý bazén (částečně vnořený do vily). Pokoje a ložnice jsou orientovány směrem na moře a zátoku. Přesný popis jednotlivých vil vám pošleme na vyžádání. Vila 1-3 - první řada u moře! Vila 4 a 5 - 40 m od moře, vila
6 a 7 - 60 m od moře. Stravování: vlastní. • Pláž: oblázková, soukromá v těsné
blízkosti komplexu, kde je i nově bazén pro hosty v apartmánech.

55 070
27 540
41 310

APARTMÁNY A POKOJE
JAKOV - centrum města Primošten

Cena zahrnuje: 7 x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, WiFi, pobytovovu taxu. 7x nájem
pokoje pro 2 osoby, WiFi, pobytovou taxu.

Apartmány a pokoje Jakov jsou ve staré části města Primošten, naproti hotelu
Zora přes zátoku. Do zařízení se nedá zajet autem, agentura poskytuje bezplatnou přepravu zavazadel pro hosty elektrickým vozidlem. Do centra je to
100 m, k moři taktéž cca 100 m. Ve vile je apartmán pro 4 a pro 6 osob a 4 x
pokoj pro 2 osoby. parkování je zajištěné cca 300-500 m od domu.
Apartmán 4: 2 x ložnice, 2 x koupelna a WC, denní místnost, kuchyň, WiFi,
balkon, velikost cca 50 m2. Pro 4 osoby.
Apartmán 6: 3 x ložnice, 3 x koupelna a WC, denní místnost, kuchyň, WiFi,
balkon. Pro 6 osob.
Pokoje pro 2 osoby: 2 lůžka, WC, koupelna, WiFi.
Stravování: vlastní, možnost dokouepní stravování - polopenze (snídaně, večeře) za 680 Kč/os./den
Pláž: do 100 od ubytování.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Primošten - apartmány a pokoje Jakov
01.05. - 01.06.

01.06. - 15.06.

15.06. - 22.06.

Apartmán 4 (40391-A1)
Apartmán 6 (40391-A2)
Pokoj 1/2 - 2 osoby (40391-S1)
Pokoj 1/2 - 2 osoby (40391-S2)
Pokoj 1/2 - 2 osoby (40391-S3)
Pokoj 1/2 - 2 osoby (40391-S4)

12 250
16 380
5 740
5 530
5 740
5 530

13 440
18 690
6 160
5 740
6 160
5 740

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/4

denně/4

Typ ubytování / datum

29.06. - 13.07.
24.08. - 31.08.
19 110
28 070
8 540
8 190
8 540
8 190

13.07. - 24.08.

14 700
19 950
6 720
6 370
6 720
6 370

22.06. - 29.06.
31.08. - 14.09.
16 100
21 350
7 980
7 630
7 980
7 630

20 300
29 330
9 800
9 170
9 800
9 310

14.09. - 01.11.
14 280
16 380
5 740
5 530
5 740
5 530

denně/4

denně/4

sobota/7

sobota/7

denně/4

APARTMÁNY A POKOJE
MILKA-JERE

Apartmán 4

Primošten - apartmány a pokoje Milka-Jere
Typ ubytování / datum

Studio 2 (40395-S1)
Apartmán 2 (40395-A1)
Apartmán 4 (40395-A2)
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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01.04. - 15.06.
07.09. - 01.11.
5 530
7 980
12 740

15.06. - 22.06.
31.08. - 07.09.
6 160
9 450
14 280

22.06. - 29.06.
24.08. - 31.08.
7 350
10 430
16 240

29.06. - 13.07.

13.07. - 24.08.

7 980
11 410
17 080

9 170
12 040
18 340

denně/3

denně/3

denně/7

denně/7

denně/7

Apartmány a pokoje Milka-Jere jsou zhruba 200 od centra Primoštenu nad
silnicí. Ve vile je 1 x apartmán 2, studio 2 a apartmán pro 4 osoby. Parkování
je přímo u domu, na pláž je to zhruba 450 m. Dům má zahrádku.
Ubytování: 1 x apartmán pro 2 osoby, přízemí domu, koupelna a WC, kuchyňský kout, terasa, WiFi, povlečení a ručníky, velikost cca 20 m2. Studio pro 2
osoby je v přízemí, má manželskou postel, koupelnu se sprchou, WC, WiFi,
možnost použití kuchyně, lednička, velikost 12 m2. Apartmán 4, pro 4 osoby:
1. patro, 2 x ložnice, částečně klimatizace, balkon s posezením, denní místnost,
kuchyńský kout, koupelna se sprchou, WC, WiFi, velikost cca 40 m2.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo i jen večeře.
Pláž: do 450 m od ubytování. Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.
Cena zahrnuje: 7 x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, spotřebu vody
a energií, WiFi, pobyt. taxu nebo 7x nájem studia pro 2 osoby, WiFi, pobyt. taxu.
Příjezd autem možný každý den.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

APARTMÁNY BELVEDERE
Apartmány Belvedere se nacházejí v Segetu, v kempu Vranjica, vzdáleném
zhruba 5 km od Trogiru. V kempu je celkem 66 apartmánů kategorie 3*
(33x A4+2 a 33x A2+2) a jsou vzdáleny 50-100 metrů od pláže.
Ubytování: A4+2 - 56,5 m2, 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu a 1 dítě do 11,99 let nebo pro 2 děti do
15,99 let, kuchyň, koupelna s WC, klimatizace, telefon, SAT TV, balkon 5 m2.
A2+2 - 33 m2, 1 dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 1 dospělou osobu a 1 dítě do 11,99 let nebo pro 2 děti do 15,99 let, kuchyň,
koupelna s WC, klimatizace, telefon, SAT TV, terasa 10 m2
Stravování: vlastní. Pláž: oblázková, vzdálená 50-100 metrů od apartmánů.
Check in 15:00, check out 10:00

SEGET-TROGIR

Klimatizace

Seget Vranjica - apartmány Belvedere
Typ ubytování / datum

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.02. a 100% platbě do 15.03.
- sleva platí pro termíny 18.04.-06.07. a 31.8..-18.10. 2019
Sleva 5% při rezervaci do 28.2. 2019 a 100% platbě do 15.3.
- sleva platí pro termíny 06.07.-31.8.2019.

Typ A Apartmán 2+2
Typ B Apartmán 4+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

18.04. - 18.05.
21.09. - 18.10.
10 500
12 670

18.05. - 22.06.
14.09. - 21.09.
12 390
15 540

22.06. - 06.07.
31.08. - 14.09.
16 240
21 210

06.07. - 27.07.
10.08. - 31.08.
21 910
27 860

27.07. - 10.08.

denně/2

denně/3

denně/5

sobota/7

sobota/7

23 870
29 820

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí v apartmánu pro příslušný počet osob, spotřeby vody a energie, ložní prádlo (výměna
1 týdně, ručníky ( výměna 2x týdně) používání kuchyňského vybavení, klimatizaci, WIFI, 1 parkovací místo na centrálním
parkovišti, používání bazénu, závěrečný úklid, pobytovou taxu.• Fakultativně:dětská postýlka - 5 Eur/den.

MOBILNÍ DOMKY BELVEDERE
Mobilní domky Belvedere se nachází v Segetu, kempu Vranjica, vzdáleném
5 km od Trogiru. V kempu se nachází celkem 15 mobilních domků, které jsou
vzdáleny zhruba 50 metrů od pláže.
Ubytování: MH 4+2 - 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro maximálně 2 děti do věku 11,99 let, kuchyň, koupelna, WC, klimatizace, SAT TV, terasa s venkovním nábytkem
Stravování: vlastní. Možnost dokoupení snídaní - dospělá osoba 350 Kč/den,
dítě do 11,99 let 240 Kč/den
Pláž: oblázková, vzdálená 50-100 metrů od mobilních domků.
Check in 16:00, check out 10:00.

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.2. a 100% platbě do 15.3. 2019, sleva se vztahuje na termíny 18.4.-5.7. a 31.8.-18.10.
Sleva 5% při rezervaci do 28.2. a 100% platbě do 15.3.2019, sleva se vztahuje na termíny 5.7-31.8.

Seget Vranjica - Mobilní domky Belvedere
Typ ubytování / datum

mobil home 4+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

18.04. - 18.05.
21.09. - 18.10.
12 670

18.05. - 22.06.
14.09. - 21.09.
20 020

22.06. - 06.07.
31.08. - 14.09.
26 250

06.07. - 27.07.
10.08. - 31.08.
38 850

27.07. - 10.08.

denně/2

denně/3

denně/5

sobota/7

sobota/7

42 490

Cena zahrnuje: ubytování v mobilním domku na 7 nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo (výměna 1 týdně), ručníky (výměna 2x týdně), 1 parkovací místo,vstup do bazénu, WIFI, pobytovou taxu a přihlašovací poplatek • Povinný příplatek: závěrečný úklid - 40 Eur, platba na místě.
Fakultativně: dětská postýlka - 5 Eur/den, pes - 5 Eur/den - platba na místě, nutno nahlásit.

HOTEL BRZET

ttt

Hotel Brzet je hotel pavilonového typu s centrální restaurací,
stojí v příjemném prostředí, obklopen borovicemi, v těsné blízkosti oblázkové pláže, od centra
města vzdálený cca 800 m.
S centrem města je spojen
městskou promenádou. Hotel
má celkem 88 pokojů, nabízí službu praní prádla a internet. Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky. Všechny pokoje mají sprchu, WC, SAT TV,
ledničku (minibar), klimatizaci, telefon, balkon směrem k moři.
Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze . Polopenze- snídaně bufet,
večeře výběr ze 3 menu. K večeři od 19-21 hodin je v ceně neomezená konzumace nápojů - bílé víno, červené víno, voda, džus. Plná penze- snídaně bufet,
oběd s neoemezenými nápoji ( 12-14 hod) , večeře s neomezenou konzumací
nápojů (19-21 hodin). V termínu 16.6.-15.9. jsou nápoje formou samoobsluhy,
v ostatních termínech s obsluhou.
Pláž: oblázková, přímo u hotelu

OMIŠ

Klimatizace

Omiš – hotel Brzet

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

25.05. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 31.08. 31.08. - 07.09.
28.09. - 05.10.
14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09.
1/2+1 SWC BM - snídaně
6 395
5 664
7 369
8 470
10 320 11 060
8 840
1/2+1 SWC BM - polopenze
6 497
6 882
8 648
9 940
11 990
12 810
10 350
1/2+1 SWC BM - plná penze
7 844
8 465
10 231
11 760
13 860 14 700 12 180

Sleva 15% při rezervaci do 31.1.2019 a 100% platbou do 15.2.
Sleva 10% při rezervaci do 31.3.2019 a 100% platbou do 15.4.
Sleva neplatí pro červeně podbarvené ceny.

Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, 7x stravování dle typu, pobytovou taxu. Fakultativně: Pokoj 1/1 +50%.
Sleva: dítě 2-9,99 let na přist. se 2 dosp. os. - 50 %, 2 děti 2-9,99 se 2 dosp. os.v 1/2+1 - 50 %; dítě 2-9,99 let na vlast.
lůž. s 1 dosp. os. - 30 %; 2 děti 2-9,99 let ve vlastním pokoji - 30 %; dítě starší 10 let na přistýlce - 20 %

Typ ubytování / datum
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HOLIDAY VILLAGE SAGITTA

Klimatizace

Omiš – Holiday Village Sagitta
20.04. - 18.05.
28.09. - 26.10.
7 560
8 260
8 540
7 840
8 050
zdarma

Typ ubytování / datum

1/2 SWC
1/2+1 SWC BM
Apartmán 2+2 (cena za osobu)
Bungalov 2+1 (cena za osobu)
Bungalov 2+2 (cena za osobu)
Slevy: Dítě 0-6,99 na přistýlce v pokoji se 2 DO

18.05. - 15.06.
07.09. - 28.09.
10 920
11 900
12 600
10 920
11 410
zdarma

15.06. - 20.07.
17.08. - 07.09.
15 400
16 870
17 360
15 680
16 590
zdarma

20.07. - 17.08.
17 360
18 270
20 650
17 570
17 780
zdarma

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí pro 1 osobu v pokoji, bungalovu nebo apartmánu, 7x stravování ALL INCLUSIVE,
pobyt. taxu, pojištění. Fakultativně: Dětská postýlka za příplatek 5 Eur/den. Slevy: dítě 7-11,99 na PR se 2 dosp. os. - 50 %; dítě
2-6,99 s 1 dosp.os, v 1/2 - 50 %; dítě 7-11,99 s jednou dosp. os. v pokoji 1/2 - 30 %; osoba nad 12 let na přistýlce - 20 %.

Omiš-Duće – pokoje s polopenzí

PLAVI

11.05. - 08.06. 08.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
14.09. - 05.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.
1/2+1 SWC (cena za osobu)
6 930
6 930
7 210
7 420
8 400
1/1 SWC
8 890
8 890
9 240
9 520
10 780
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi, pobytovou taxu. Transfer od agentury k ubytování je za poplatek
3 Eur za osobu. Sleva: Omiš-Duće - dítě 0-3,99 let bez lůžka - 100 %, dítě 4-11,99 let na přist. - 20 %, osoba 12 + na přist. - 10 %.

Typ ubytování / datum

Omiš-Duće – ubytování v soukromí

PLAVI

11.05. - 08.06. 08.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 17.08.
14.09. - 05.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
Apartmán 2
8 050
8 750
9 240
10 010
10 220
11 410
Apartmán 3
9 030
9 520
10 220
11 200
12 180
13 160
Apartmán 4
13 230
14 210
14 700
16 660
17 640
18 830
Apartmán 5
15 680
16 870
17 640
18 830
19 810
21 280
Apartmán 6
19 180
19 670
21 140
22 330
23 310
24 990
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, závěrečný úklid, ložní prádlo 1x týdně, používání kuchyňského
vybavení, pobytovou taxu. Sleva: dítě 0-3,99 let bez lůžka - 100 %.
Typ ubytování / datum

ttt

Komplex Holiday Village Sagitta se nachází cca 8 km od Omiše, ve středisku
Lokva Rogoznica, skládá se z několika budov s různými typy ubytování - pokoje
hotelového typu, bungalovy a apartmány. Ubytování je 20-80 m od moře.
Stravování- all inclusive zahrnuje: plnou penzi - snídaně, obědy, večeře formou
bufetu; nápoje - nealko nápoje po celý den, pivo, víno a místní alkoholické nápoje
v době 10-23:00 hod., odpolední svačina. Pokoje jsou 2lůžkové s možností přistýlky, za příplatek s balkonem nebo terasou směrem k moři, koupelna, WC, klimatizací, SAT-TV, telefonem, fénem. Bungalovy jsou ve velikosti 2+1 pro 3 osoby
nebo 2+2 pro 4 osoby vždy vybaveny kuchyňským koutem, jídelním koutem, 1
ložnicí pro 2 osoby, rozkládacím gaučem pro 1 nebo 2 osoby v obývací části, SATTV, telefonem, koupelnou a WC, balkonem nebo terasou. Apartmány 2+2 mají 1
ložnici pro 2 osoby, rozkládací gauč pro 2 osoby v obývací části, balkon nebo terasu, SAT TV, telefon, koupelnu, vybavený kuchyňský kout, jídelní kout.V apartmánu a bungalovu 2+2 musí být minimálně dvě dospělé osoby. WiFi k dispozici.
Není vhodné pro osoby tělesně postižené (nemá výtah, přístup k moři).
Pláž je zde oblázková s pozvolným vstupem do moře.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31.1.2019.
Sleva 10% při rezervaci od 1.2.do 15.4.2019.

OMIŠ-Duće • POKOJE S POLOPENZÍ
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Omišská riviéra se nachází mezi Splitem a Makarskou. Tato oblast se vyznačuje velkým množstvím malých a velkých pláží z oblázků a písku. Duče je
předměstí Omiše, od centra Omiše je vzdáleno cca 3 km.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, mají vlastní koupelnu
a WC, jsou bez možnosti vaření. Polopenze se podává v blízké restauraci.
Všechny pokoje jsou max. 400 metrů od moře.
Apartmány: Všechny apartmány jsou vzdálené max. 400 metrů od moře.
Apartmány jsou kompletně vybavené pro příslušný počet osob lůžky v ložnicích, mají koupelnu se sprchou a WC, kuchyňský kout, jídelní kout, obývací
místnost s TV, balkón nebo terasu. Parkování je přímo u apartmánu nebo
v blízkosti.
Stravování je vlastní, s možností dokoupení večeří nebo polopenze v blízkých
restauracích. Fakultativně: Omiš-Duće - polopenze na osobu a den - 470 Kč,
večeře na osobu a den - 300 Kč, klimatizace na den 6 Eur - platba na místě,
nutno nahlásit již při rezervaci • Transfer od agentury k ubytování je za poplatek 3 Eur za osobu.

APARTMÁNY MUNIVRANA

Klimatizace

Omiš – apartmány Munivrana
Typ ubytování / datum

Studio 2
Apartmán 1/2+2
Apartmán 4

25.05. - 22.06. 22.06. - 13.07. 13.07. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 21.09. 21.09. - 05.10.
7 490
8 190
10 360
8 890
7 910
6 020
10 710
13 090
16 030
13 860
11 410
9 450
11 690
14 560
17 500
15 330
12 390
10 710

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobyt. taxu. Fakultativně: klimatizace 3 Eur/den - platba na místě

Rivijera Omiš (od Duče po Mimice - ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2 - studio
Apartmán 4 (1/2+2)
Apartmán B/4 (2x1/2)
Apartmán C/6

25.05. - 22.06.
07.09. - 05.10.
7 560
10 850
12 040
18 480

22.06. - 06.07.
31.08. - 07.09.
8 050
11 830
14 490
19 670

06.07. - 13.07.
9 240
14 490
16 870
23 310

13.07. - 20.07.
17.08. - 31.08.
10 430
15 680
18 130
26 950

Active

20.07. - 17.08.
10 920
16 870
19 320
28 140

Cena zahrnuje: Nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, použití kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: klimatizace na vyžádání - 5 Eur / den ( nebo
podle spotřeby 0,55 Eur za hodinu ) - platba na recepci, pes na vyžádání - 6 Eur / den - platba na recepci
Stručný popis ubytování:
A2(studio) - denní místnost s dvěma lůžky, kuchyňský kout, koupelna, WC
A4 (apartmán pro 2-4 osoby) - dvoulůžková ložnice, denní místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, kuchyňský kout,
koupelna, WC.
B4 (apartmán pro 4 osoby) - 2 dvoulůžkové ložnice, kuchyň, nebo denní místnost s dvěma lůžky, jedna dvoulůžková ložnice, koupelna, WC.
C6 (apartmán pro 6 osob) - denní místnost s kuchyní, 3 dvoulůžkové ložnice, koupelna, WC.
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Apartmány Munivrana se nacházejí v části Nemira, vzdálené 3 km od centra
Omiše. V domě je k dispozici studio 2, apartmán 1/2+2 a apartmán 4.
Restaurace a obchod jsou vzdálené 250 m od apartmánů.
Ubytování : studio 2: pokoj s manželskou postelí, malý kuchyňský kout , koupelna se sprchou a WC, balkon, wiﬁ
apartmán 1/2+2: ložnice s manželksou postelí , obývací místnost s rozkládacím
gaučem , kuchyň , koupelna se sprchou a WC, terasa, wiﬁ
apartmán 4: 2 ložnice, kuchyň, koupelna se sprchou a WC, balkon, wiﬁ
Stravování: bez stravy
Pláž: oblázková, vzdálená asi 120 m
Klimatizace: 3 Eur/den-platba na místě
Kompletní fotogalerii najdete na www.mediteran.cz.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 5% při rezervaci do 30.4.2019 a 100% platbě do 15.5.2019.

RIVIJERA OMIŠ
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Rivijera Omiš se nachází mezi Splitem a Makarskou. Tato oblast se vyznačuje
velkým množstvím malých a velkých pláží z oblázků a písku. Ve všech těchto
místech Vám nabízíme ubytování v soukromých apartmánech.
Ubytování: Všechny apartmány jsou max. 400 metrů od moře v oblasti od
Omiše po Mimice. Apartmány jsou kompletně vybavené pro příslušný počet
osob lůžky v ložnicích, mají koupelnu se sprchou a WC, kuchyňský kout, jídelní
kout, obývací místnost s TV, balkón nebo terasu. Parkování je přímo u apartmánu nebo v blízkosti.
Stravování je vlastní.
Možnost dokoupení polopenze nebo večeře v blízké restauraci.
Polopenze: 495 Kč / osoba / den, Večeře: 363 Kč / osoba / den.
Klimatizace je možná za příplatek 5 Eur/den. Pes je po dohodě možný v některých apartmánech za příplatek 8 Eur/den.
Do 22.6. a od 31.8. jsou příjezdy možné denně minimálně na 5 nocí, 22.6. 31.8. pouzepobyty na 7 nocí s nástupem v sobotu.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

APARTMÁNY BARIŠIĆ IVANKA
Apartmány Barišić Ivanka se nacházejí v Omiši, od oblázkové pláže jsou vzdálené 200 m a od písečné pláže a centra Omiše jsou vzdálené zhruba 800 m.
Ve vile se nacházejí 3 studia (1.patro), apartmán A4 a C6 (2. patro),
2 x B4 s možností jedné přistýlky (3. patro) a 1x B 4 s možností jedné přistýlky
(4. patro). Všechny apartmány mají balkon s pohledem na moře, studia na 1.
patře mají společnou terasu s pohledem na moře. Všechny apartmány mají
klimatizaci (za poplatek), přípojku na internet, SAT TV (kromě studií).

Klimatizace

Omiš – apartmány Barišić Ivanka
Typ ubytování / datum

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky,
závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: klimatizace- 5 Eur/den - platba na místě.

Apartmán 2 - studio
Apartmán 4
Apartmán B4 (+2)
Apartmán B 4
Apartmán C6 (+1) - větší
Apartmán C6 - menší
1. a 2. přistýlka (u B4) a 1 přistýlka u C6

25.05. - 29.06.
31.08. - 05.10.
7 560
12 740
14 000
14 000
16 030
14 840

29.06. - 06.07.
24.08. - 31.08.
8 050
13 230
14 490
14 490
19 670
16 030

06.07. - 13.07.

20.07. - 17.08.

9 240
14 490
19 320
16 870
20 860
19 670

13.07. - 20.07.
17.08. - 24.08.
10 010
15 190
20 020
17 640
24 500
20 440

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

10 430
15 680
20 510
18 130
26 250
20 860

V termínech od 29.6. do 31.8. 2019 jsou příjezdy a odjezdy pouze v sobotu na min. 7 nocí. V ostatních termínech jsou příjezdy a odjezdy možné každý den na min. 5 nocí.

APARTMÁNY MANDIČ

apartmán A4

Apartmány Mandič se nacházejí v Omiš- Duče, od písečné pláže jsou vzdálené 300 m a od centra Omiše jsou vzdálené zhruba 900 m.
Ve vilce se nachází celkem 6 apartmánů, na 1., 2. a 3. patře vždy 1x A4 a 1x
B4+1. Všechny apartmány mají balkon, wiﬁ zdarma, možnost parkování v
garáži domu a klimatizaci (v ceně je zahrnuto 20 hodin klimatizace na týden,
dále se platí na místě 0,60 Eur/hodinu dle použítí). Ubytování: Apartmán
A4 (1/2+2)- apartmán pro 2-4 osoby, dvoulůžková ložnice, velká denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelna se
sprchou a WC, balkon. Apartmán B4+1 - apartmán pro 4-6 osob, 2 dvoulůžkové ložnice, velká denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, 2 koupelny se sprchou a WC, balkon. Cena zahrnuje
pronájem pro 5 osob, 6. osoba platí za přistýlku. Stravování: bez stravy.
Více fotografií na www.mediteran.cz
Pláž: písečná.

apartmán B4, pohled z balkonu

apartmán A4, pohled z balkonu

apartmán A4

apartmán B4

apartmán B4

Omiš – apartmány Mandič
Typ ubytování / datum

apartmán A4 (1/2+2)
apartmán B4+1 (cena za 5 osob)
apartmán B4+1+1
Přistýlka v B4+1+1

Klimatizace
Příjezd autem na ubytování
je možný každý den*.
*Více informací v tabulce

25.05. - 29.06.
31.08. - 05.10.
9 590
12 180
12 180

29.06. - 06.07.
24.08. - 31.08.
12 530
15 330
15 330

06.07. - 13.07.

20.07. - 17.08.

14 980
17 710
17 710

13.07. - 20.07.
17.08. - 24.08.
16 170
20 160
20 160

1 610

2 310

2 310

2 310

2 310

16 660
20 650
20 650

V termínech od 29.6.2019 do 31.8.2019 jsou příjezdy a odjezdy pouze v sobotu na min. 7 nocí. V ostatních termínech
jsou příjezdy a odjezdy možné každý den na min. 5 nocí.
Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, používání kuchyňského
vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobyt. taxu a 20 hodin klimatizace/7 nocí.
Fakultativně: klimatizace po vyčerpání 20 hodin v rámci pobytu na 7 nocí - 0,60 Eur/hod. - platba na místě

APARTMÁNY MALA LUKA
Zátoka Mala Luka je od centra Omiše vzdálena 3 km, proto je toto místo
ideální pro strávení klidné dovolené. Celkem je zde 18 pěkně vybavených
apartmánů.
Ubytování: Apartmán - 2 ložnice, v každé je možnost 1 přistýlky, sprcha, WC,
kuchyně s jídelnou a obývací místností se SAT TV, prostorná terasa s výhledem na moře, venkovní nábytek.
Stravování: vlastní, s možností dokoupení stravování.
Pláž: oblázková v blízkosti apartmánů.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 10.3.2019.
Sleva 5% při rezervaci do 30.4.2019 a 100% platbě do 10.5.2019
Sleva neplatí pro červeně podbarvené ceny, kde je již sleva 7=6.

Mala Luka – apartmány Mala Luka
Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, použití kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky,
závěrečný úklid, pobytovou taxu, dítě do 1,99 let bez služeb zdarma.
Fakultativně: klimatizace- 5 Eur/den - platba na místě. Snídaně - 250 Kč,
oběd - 430 Kč, Večeře - 430 Kč – ceny za osobu a den. Dětská postýka - 2
Eur/den - platba na místě.

18.05. - 08.06.
14.09. - 28.09.
Apartmán 4
10 962
Apartmán 4+1
12 363
Apartmán 4+2
13 642
V termínech 8.6.-14.9. min. počet 7 nocí, v ostatních termínech 4 noci.
Typ ubytování / datum

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

08.06. - 29.06.
24.08. - 14.09.
16 380
18 410
20 090

29.06. - 24.08.
21 630
23 590
25 270
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Hotel a depandance LAVANDA

ttt

OSTROV HVAR – Stari Grad
hotel Lavanda

A L L IN C L U S IV E LIG H T

Hotel leží 50 m od moře, asi 800 m od centra města a v blízkosti hotelu Arkada. Hotel má 2 bazény (dětský a pro plavce), pláže jsou betonové, kamenité, oblázkové.
Ubytování: ubytování v hotelové části nebo v depandancích, dvoulůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky mají koupelnu se sprchou a WC, SAT TV,
telefon a balkón. Většina pokojů je umístěna s výhledem na moře. Možnost
dokoupení dětské postýlky pro dítě do 1,99 let za 5,- EUR na den - platba na
místě, ale rezervace v CK. Depandance II mají mít pro rok 2019 nově klimatizaci v pokojích 1/2 (na dotaz v CK), v depandanci I pokoje 1/2+1 jsou bez
klimatizace.
Sport: volejbalové hřiště, dětské hřiště, vodní sporty v rámci letoviska.
Stravování: v hotelu probíhá stravování formou ALL INCLUSIVE LIGHT, které
zahrnuje: plnou penzi, 2 druhy alkoholických nápojů místní výroby, víno, točené pivo, limonády, neperlivá voda k obědu a k večeři, zmrzlina pro děti
v době mezi 16:00-17:00 hod. • check in 14:00 check out 10:00
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x all inclusive light, pobytovou taxu.
Fakultativně: Využití místního transferu - cca 7 Eur/os. Možnost internetu v hotelu Arkáda (za poplatek). Dětská postýlka - 5 Eur/den - platba na recepci.

Příjezdy autem jsou možné denně, využít můžete až 18 trajektových spojení ze Splitu a Drveniku!
hotel Lavanda

Stari Grad - hotel a depandance Lavanda

depandance Lavanda

20.04. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
21.09. - 12.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
950
1 160
1 570
1 910
450
550
740
1 250
920
1 120
1 500
1 840
750
920
zdarma
zdarma
1 020
1 260
1 670
2 040

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BM KL depandance
D 2-11,99 let na vlast. lůžku s min. 1 dosp.os.
1/2+1 SWC BM depandance
dítě 2-11,99 let se 2 dosp. os v 1/2+1

1/2 SWC BM KL
dítě 2-11,99 let v 1/2 pokoji s 1 dospělou osobou

1/2+1 SWC BM KL
dítě 2-11,99 let se 2 dosp. os v 1/2+1

1/1 SWC BP
Sleva: osoba 12+ na přistýlce v 1/2+1
Nástup na pobyt/min. počet nocí

HOTEL ARKADA

ttt

500

620

810

1 390

1 020
zdarma
1 020

1 260
zdarma
1 260

1 570

1 910

790

960

1 670

2 040

30 %

30 %

30 %

30 %

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 10 % při rezervaci ubytování do 28.2.2019.

Při pobytu na 7 nocí v termínech do 8.6., 6.7.-13.7. a od 7.9.2019 možno využít slevy 7=6
(nelze ale sčítat se slevou First minute - 10 %) Slevy platí pouze pro hotel Arkada a hotel a dep. Lavanda

Poloha: příjemný hotel, cca 800 m od městečka Stari Grad.
Vybavení hotelu: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, taneční
terasa, internet za poplatek. Ubytování: Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC,
SAT TV, telefonem, balkonem s pohledem na moře nebo do parku, možnost přistýlky. • check in 14:00 check out 10:00
Stravování: Polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).
Pláž: oblázkovo-písčitá, přírodní kamenitá a betonová plata, cca 50-100 m.
Sport a zábava: vnitřní bazén s mořskou vodou (mimo provoz v 7. a 8. měsíci),
venkovní bazén s mořskou vodou, fitness, sauna, v blízkosti - tenisové kurty, stolní
tenis, minigolf, billiard, hřiště pro míčové hry, půjčovna jízdních kol.
Arkada, pokoje směr moře

Stari Grad - hotel Arkada
25.05. - 08.06.
07.09. - 21.09.
870
1 010

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BP
1/2 SWC BM

08.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
1 120
1 210

1 410
1 480

D 2-11,99 let na vlast. lůžku s min. 1 dosp.os. v pokoji 1/2 BP

450

560

990

1/2+1 SWC BP
dítě 2-11,99 let na přistýlce v pok. s 2 dosp. osobami
1/1 SWC BM
Nástup na pobyt/min. počet nocí

870
zdarma
1 210
denně/3

1 120
zdarma
1 550
denně/3

1 410
710
1 920
denně/3

hotel Lavanda

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1 x polopenzi, pobytovou taxu.
Fakultativně: Využití místního transferu - cca 7 Eur/os. Možnost internetu v hotelu Arkáda (za poplatek). Dětská postýlka - 5 Eur/den - platba na recepci, oběd
- 330 Kč/os./den.
Poznámka: možnost převozu loďkou do městečka Stari Grad za poplatek.
Možnost využití místního transferu z přístavu k ubytování za poplatek 7 Eur
za osobu (oba směry)

APARTMÁNY TRIM
hotel Arkada

apartmány Trim

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci ubytování do 28.2.2019.

Stari Grad - apartmány Trim
Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc
Apartmán 2+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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25.05. - 08.06.
07.09. - 21.09.

08.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.

Arkada, pokoje směr park

06.07. - 24.08.

06.07. - 24.08.

1 700

2 280

2 960

denně/3

denně/3

denně/3

ttt

Apartmánový komplex TRIM ve stylu dalmátské vesničky se nachází
cca 800 metrů od centra města Stari Grad na ostrově Hvar. V komplexu
se nachází recepce, parkoviště, market, aperitiv bar.
Popis apartmánu A/2+2: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený kuchyňský kout, jídelní kout, koupelna se sprchou, WC, SAT TV, terasa. Apartmány jsou pro nenáročné
zákazníky. Stravování: vlastní, s možností dokoupení polopenze, obědů
nebo večeří v nedalekém hotelu Arkada (snídaně a večeře formou bufetu, oběd výběrem z menu). Pláž: částečně oblázková s betonovými
platy, cca 200 metrů od apartmánů. Sport: v blízkosti, u hotelu Arkada
- tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, půjčovna jízdních
kol, minigolf, stolní tenis, vodní sporty, diskotéka.
check in 14:00 check out 10:00
Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: Transfer z přístavu k ubytování je
možný za poplatek 7 Eur na osobu (oba směry, platba na místě). Pes je možný
na dotaz za poplatek 5 Eur/den - platí se na místě, ale je nutno nahlásit již při
rezervaci. Možnost dokoupení polopenze v hotelu Arkada (snídaně a večeře
formou bufetu,). Dospělá osoba 660 Kč /den, dítě 2- 11,99 let za 430 Kč /den

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

APARTMÁNY HELIOS

tt

hotelový komplex Lavanda a Arkada, apt. Trim a Helios

Komplex se nachází cca 1 km do centra městečka Stari Grad. Studia jsou přízemní domky pro nenáročné zákazníky, umístěné v zeleni, mají 1 místnost
s 2lůžky a přistýlkou, vybavený kuchyňský kout, sociální zařízení a terasu. Pláže
jsou oblázkové, část betonová plata, vzdálené cca 150 m od komplexu.
Apt. Helios
Apt. Helios
Apt. Trim

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 10 % při rezervaci ubytování do 28.2.2019.
Cena zahrnuje: nájem studia na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu vody
a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný
úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: Transfer z přístavu k ubytování je možný
za poplatek 7 Eur na osobu (oba směry, platba na místě). Pes je možný na
dotaz za poplatek 5 Eur/den - platí se na místě, ale je nutno nahlásit již při rezervaci. Možnost dokoupení polopenze v hotelu Arkada (snídaně a večeře formou bufetu,). Dospělá osoba 660 Kč /den, dítě 2- 11,99 let za 430 Kč /den

ADRIATIC HOTEL HVAR

ttt

Adriatic Hotel Hvar se nachází v borovém lese, zhruba 500 m od centra městečka Jelsa a 50-100 m od moře. Autem se dostane do Jelsy ze městečka Stari
Grad (cca 10 km), kam během letní sezony pluje až 7 denně trajekt ze Spitu. A
nebo můžete využít krátký trajekt (až 11x denně) z Drveniku do Sučuraje a pak
50 km autem po ostrově Hvar.
Vybavení hotelu: 200 pokojů, recepce (24 hodin) restaurace, bar u bazénu,
Beauty Spa (masáže, kosmetika, pedikúra), venkovní bazén s mořskou vodou
se slunečníky a lehátky, vnitřní bazén s mořskou vodou (uzavřen od poloviny
června do poloviny září), směnárna, půjčovna kol, půjčovna aut a skútrů, parkování, trezor za příplatek (1,50 Eur/den).
Vybavení pokojů: dvoulůžkové pokoje comfort s možností přistýlky. Pokoje
jsou s pohledem na moře nebo do parku,většina pokojů má balkon nebo terasu. Dále jsou pokoje vybaveny manželskou postelí (lůžka mohou být i oddělena), koupelnou se sprchou a WC, telefonem, SAT TV, stropním
ventilátorem. 30 pokojů na mořskou stranu má klimatizaci za příplatek 5
Eur/den - platba na místě.
Stravování: polopenze (snídaně, večeře formou bufetu)
Stravování all inclusive obsahuje: snídaně, obědy, večeře, neomezenou konzumaci nápojů na plážovém baru v období 10-23 hod (minerálka, džus, červené a
bílé víno, pivo a alkoholické nápoje domácí výroby), odpolední káva a svačinka
16-17 hod, užívání vnitřního bazénu (zavřený v období 14.6.-14.9.) a vnějšího bazénu a fitness, živá hudba 2x týdně, jednou týdně dalmatinská večeře, animační
programy pro děti 6-12 let 6x týdně ( červen, červenec, srpen), parkování, WIFI
zdarma. Sport u hotelu : 4 tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, posilovna, vodní
sporty, animační programy pro děti od 6-12 let (červenec, srpen). Pláž: u hotelu
malá písečná pláž, další pláže vzdálené 5 minut od hotelu, skalnaté, plata, písečné s oblázky. check-in od 16:00 hod, check-out do 10:00 hod.

Stari Grad - apartmány-studio Helios
25.05. - 08.06. 08.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 040
1 250
1 480

Typ ubytování / datum

cena za studio a noc
Studio 2+1
Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/3

Jelsa

Rodinné pokoje

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci ubytování do 28.2.2019. Sleva 5 % při rezervaci ubytování do 31.3. 2019.

AKCE 7=6 Při pobytu na 7 nocí v termínech do 14.6. a od 13.9. možno využít slevy 7=6.
Sleva bude odečtena při rezervaci, slevy se nesčítají.

Jelsa - hotel Hvar – ALL INCLUSIVE / POLOPENZE
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC P • 1/2+1 SWC P
1/2 SWC M • 1/2+1 SWC M
1/2 SWC P • 1/2+1 SWC P
1/2 SWC M • 1/2+1 SWC M

ALL INCLUSIVE
ALL INCLUSIVE
POLOPENZE
POLOPENZE

Slevy: dítě 0-11,99 let na přistýlce v pokoji s 2 DO

12.04. - 04.05. 04.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 17.08.
28.09. - 13.10. 21.09. - 28.09. 07.09. - 21.09. 17.08. - 07.09.
1 250
1 350
1 530
1 940
2 350
1 320
1 420
1 590
2 010
2 420
930
1 040
1 210
1 610
2 020
1 000
1 100
1 270
1 680
2 090
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

2. dítě 2-5,99 se 2 dosp. os. v 1/2+1
Nástup na pobyt/min. počet nocí

Cena zahrnuje: 1x ubytování s ALL INCLUSIVE nebo s polopenzí na osobu, pobytovou taxu. Sleva: os. 12+ na přistýlce - 10 %, dítě do 12 let s 1 DO v 1/2 - 20 %,
Fakultativně: domácí mazlíček za 8 Eur na den, dětská postýlka za 3 Eur na den,
klimatizace za 7 Eur na den.

50%

50%

50%

50%

50%

denně/3

denně/3

denně/3

denně/4

denně/5

SPECIÁLNÍ AKCE PRO RODINY S DĚTMI DO 12 LET:
Je možné využít 2 pokojů poblíž sebe, kde 2-3 děti 0-11,99 let v druhém pokoji mají slevu 30%
(v prvním pokoji 2 dospělé osoby platí plnou cenu). Informace v CK nebo u vašeho prodejce.

OSTROV BRAČ
BLUESUN RESORT VELARIS
termíny a ceny najdete
na www.mediteran.cz
Příjezdy autem možné denně.
www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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OSTROV HVAR

ADRIATIQ RESORT FONTANA

- Jelsa

Pokoje (foto Comfort)

Apartmány Deluxe

Apartmány Comfort

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28. 2. 2019 a 100% platba do 15. 3. 2019
Slevy 7=6 (pro pobyty na 7 nocí: 7.6. - 21.6. a 7.9. - 22.9. – pokoje; 25.5. - 21.6. a 7.9. - 22.9. – apartmány
Comfort; 27.4. - 21.6. a 7.9. - 13.10. – apartmány Deluxe. Sleva vám bude odečtena v rezervaci.
Slevy se nesčítají.

Jelsa - Adriatiq Resort Fontana – apartmány
Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc
Comfort studio 2+1
Comfort APT 1/2+2
Comfort APT 1/4+2
Deluxe studio 2
Deluxe apartmán 1/2+2
Deluxe apartmán 1/4+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

27.04. - 04.05.
28.09. - 13.10.

04.05. - 25.05.
21.09. - 28.09.

2 000
2 570
3 170

2 200
2 740
3 500

25.05. - 22.06.
07.09. - 21.09.
1 680
2 030
2 490
2 710
3 080
4 050

denně/3

denně/3

denně/3

06.07. - 17.08.

Jelsa - Adriatiq Resort Fontana – pokoje

2 420
2 780
3 610
3 620
4 540
5 500

07.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 17.08.
cena za osobu a noc
07.09. - 22.09. 17.08. - 07.09.
1/2 SWC standard
1 100
1 270
1 540
1/2 (+1) SWC M comfort
1 170
1 340
1 610
1/2 (+1)SWC B classic s balkonem 1 140
1 310
1 580
1/2 (+1)SWC M comfort s terasou 1 240
1 410
1 680
1. dítě na přistýlce se 2 DO v 1/2+1
zdarma
zdarma
zdarma

denně/4

denně/5

2. dítě 2-5,99 se 2 dosp. os. v 1/2+1

50%

50%

dítě 0-11,99 s 1 dosp. os v 1/2

20%

20%

20%

denně/3

denně/4

denně/4

Typ ubytování / datum

Klimatizace

OSTROV VIS

Nástup na pobyt/min. počet nocí

50%

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc za osobu, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Fakultativně: oběd - 300 Kč/os./den, dětská postýlka - 3 Eur/den, pes - 8
Eur/den - platba na místě (na dotaz).
Sleva: osoba 12+ na přistýlce v 1/2+1 - 10 %.

+

HOTEL BIŠEVO

tt+

KOMIŽA - malé rybářské městečko v zálivu na jihozápadní straně ostrova
se pyšní bohatou středomořskou vegetací. Hotel Biševo stojí na břehu
moře, v borovém háji, cca 10 minut klidné chůze od centra městečka.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprcha a WC), malou
chladničkou a klimatizací.
V areálu hotelu je restaurace s terasou, aperitiv bar, TV místnost, kulečník,
prodejna upomínkových předmětů. V bezprostřední blízkosti hotelu je
možné bohaté sportovní vyžití.
Stravování: polopenze (snídaně-bufet, večeře-výběr ze 2 menu, salátový
bufet, dezert)
TIP NA VÝLET: Nedaleko Komiže leží malý ostrůvek Biševo, známý svou
krásnou „ Modrou jeskyní“ v jejíž blízkosti žili středomořští tuleni.

Komiža, hotel Biševo

ostrov Vis - Komiža, hotel Biševo
18.05. - 25.05.
21.09. - 12.10.
5 300
5 650
5 550

25.05. - 22.06.
07.09. - 21.09.
7 250
7 700
7 450

Slevy: Dítě 2-11,99 let na přistýlce

50 %

50 %

30 %

30 %

Dítě 2-11,99 let bez lůžka

50 %

50 %

50 %

50 %

osoba 12+ na přistýlce

20 %

20 %

20 %

20 %

1/2(+1) pokoj směr park, klima
1/2(+1) pokoj, Balkon směr moře, klima
1/2(+1) pokoj, Balkon, směr park, klima

Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

22.06. - 06.07.
17.08. - 07.09.
2 050
2 410
3 030
3 120
3 520
4 450

Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, spotřeba vody a energie, povlečení, ručníky, závěrečný
úklid, pobyt. taxu, využití 2 venkovních bazénů, anim. programy 6x týdně (červenec-srpen) lehátka a slunečníky u bazénu (omezený počet). Fakultativně: dětská postýlka - 3 Eur/den, pes - 8 Eur/den - platba na místě (na dotaz). Možnost
dokoupení stravování v restauraci - snídaní za 250 Kč/os./den, lehkých obědů za 300 Kč/os./den, večeří za 400
Kč/os./den. Stravování je možné v období 8.6.-22.9.2019. Sleva na stravování pro děti 6-11,99 let se 2 dosp. os. 50%,
děti 0-5,99 let mají stravování se 2 osp. osobami zdarma.

Typ ubytování / datum

Adriatiq Resort Fontana se rozkládá v příjemném prostřed blízko moře ve
středisku Jelsa na Hvaru. Skládá se z malých pavilonů - apartmány i pokoje
různých kategorií. V hlavní budově najdete restauraci, bar a ﬁtness. Recepce
je společná pro celý resort a je poblíž hlavní ulice. Resort nabízí: 2 venkovní
bazény (včetně dětského) s mořskou vodou, se slunečníky a lehátky,
restauraci, tenisové kurty, stolní tenis, volejbal, aerobic, basketbal, Beauty
a Spa, ﬁtness, bar u bazénu, směnárnu, parkování zdarma. Pláž: cca 5 min. od
resortu, přímo pod resortem je přírodní kamenitá pláž.
Ubytování: Comfort studio 2+1 - pro 3 osoby, mini kuchyň, balkon nebo
terasa, TV SAT, koupelna, WC, ventilátor. Comfort apartmán 1/2 +2 - pro 4
osoby, jedna ložnice, kuchyň, obývací pokoj, balkon nebo terasa, koupelna,
WC, SAT TV, ventilator. Comfort apartmán 1/4 +2 - dvoupatrový apartmán,
má 2 ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyň, balkon nebo
terasu, SAT TV, ventilátor, koupelna, WC. Deluxe studio 2 - studio pro 2 osoby,
kuchyň, kávovar, mikrovlnná trouba, SAT TV s DVD přehrávačem, koupelna,
WC, fén, klimatizace, lodžie s venkovním nábytkem. Deluxe apartmán 1/2 +2
- apartmány pro 4 osoby, kuchyň, obývací pokoj, jedna ložnice, mikrovlnná
trouba, kávovar, koupelna, WC, fén, pračka, myčka, SAT TV s DVD
přehrávačem, velká lodžie s venkovním nábytkem, klimatizace. Deluxe
apartmán 1/4 +2 - Renovované apartmány pro 6 osob, kuchyň, obývací pokoj,
dvě ložnice, rozkládací gauč, mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna, WC, fén,
SAT TV s DVD přehrávač, klimatizace. Stravování: vlastní. Možnost dokoupení
stravování v období 8.6. - 22.9.
Pokoje comfort**- 1/2 pokoje s možností jedné přistýlky situované na
mořskou stranu se nacházejí v menších pavilonech poblíž moře. Pokoje mají
SAT TV, fén, telefon a ventilátor. Možnost dětské postýlky - na vyžádání.
Pokoje comfort s terasou**- 1/2 pokoje s možností jedné přistýlky
situované na mořskou stranu a v přízemí se nacházejí v menších pavilonech
poblíž moře. Pokoje mají terasu, SAT TV, fén, telefon a ventilátor. Možnost
dětské postýlky - na vyžádání. Pokoje classic s balkonem** - 1/2 pokoje
s balkonem, pokoje se nacházejí ve 2 větších depandancích. Pokoje jsou
vybavené balkonem, SAT TV telefonem a ventilátorem. Možnost dětské
postýlky. Stravování: snídaně a večeře formou bufetu, možnost dokoupení
obědů za 300 Kč/osobu/den (stravování je zajištěné pouze od 8.6. do 22.9.)
Check-in od 16:00 hod, check-out do 10:00 hod.

22.06. - 20.07.
24.08. - 07.09.
8 650
9 650
9 150

20.07. - 24.08.
11 050
12 050
11 500

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně - bufet, večeře – výběr ze dvou jídel, dezert, salátový bufet), výměnu ručníků 2x týdně, pobytovou taxz, místní pojištění.
Dětská postýlka: 5 Eur /den (platí se na místě )
Fakultativně: Autobusová nebo vlastní, transfer z přístavu do střediska - informace na dotaz v CK.
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BLUESUN HOTEL BONACA

OSTROV BRAČ

ttt

Bluesun hotel Bonaca leží v borovém háji, 150 metrů od oblázkové pláže. Do
centra města Bol i na známou pláž "Zlatni Rat" dojdete za pouhých 10 minut
chůze.Vybavení hotelu: recepce, TV/Video sál, obchod se suvenýry, restaurace, bar u bazénu, barový salón s terasou, bazén, dětský bazén, dětský klub,
dětské hřiště, fitness, parkoviště 100 metrů od hotelu, WiFi.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek mají
francouzskou postel, koupelnu se sprchou a WC, SAT TV, balkón směrem na
mořskou stranu, WiFi. Za 50% příplatek je možné ubytování v jednolůžkovém
pokoji.
Stravování: ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, odpolední občerstvení, pozdní večerní snack na terase, nealko a alko nápoje místní výroby.
Pláž: oblázková, cca 150 metrů od hotelu. Sport, zábava: bazén, dětský
bazén, dětské hřiště, fitness, vodní sporty, surfování, potápění, tenisové kurty,
aerobic, stolní tenis, volejbal, kopaná, košíková, půjčovna kol a kajaků. Denně
(mino soboty) animace pro děti i dospělé, každodenní večerní program. Organizují se zde výlety do okolí. Domácí mazlíčci nejsou v hotelu povoleni.

All inclusive

Ostrov Brač - Bluesun hotel Bonaca
Typ ubytování / datum

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE • PROMOTION
Sleva 15% při rezervaci do 31.1.2019 • Sleva 10% při rezervaci do
31.3.2019 • Speciální sleva (promotion) 15% v termínech
25.5.-31.5. a 28.9.-5.10. 2019 vám bude odečtena při rezervaci
pobytu v daném termínu. Slevy se nesčítají.
Cena zahrnuje: Ubytování na 1 noc, 1x All inclusive, pobytovou taxu.
Fakultativně: dět. postýlka za 10 Eur/den. Slevy: 14+ na 3. lůžku v 1/2+1 - 20 %.

BLUESUN HOTEL BORAK

cena za osobu a noc
1/2 (+1) SWC BM KL superior
1/2+2 SWC B KL rodinný pokoj
dítě 0-13,99 na přist. v 1/2+1 v superior
1. a 2. dítě 0-13,99 v rod. p. se 2 dosp. os.
14+ na 3. a 4. lůžku v rod. pokoji se 2 dosp. os.
Nástup na pobyt/min. počet nocí

30.03. - 11.05. 11.05. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
28.09. - 25.10. 14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.
1 260
1 540
2 760
3 240
3 580
3 810
1 640
1 910
3 750
4 900
5 170
5 510
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
20%

20%

20%

20%

20%

20%

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

ttt

Bluesun Hotel Borak - ukrytý v borovém lese s výhledem na průzračně modré
moře, přímo u promenády, která vede k pláži Zlatni rat. Ubytování: Dvoulůžkové
pokoje: pokoje se dvěma lůžky nebo francouzským lůžkem, telefon, SAT-TV,
minibar, koupelna s vanou/se sprchou, vysoušeč vlasů, sejf, balkón, možnost
ubytování v pokoji s výhledem na moře, WiFi. Ve dvoulůžkovém pokoji není
možná přistýlka! Přistýlka možná pouze v rodinném pokoji! Rodinné pokoje:
pokoje se dvěma lůžky nebo francouzským lůžkem, obývací pokoj s pohovkou,
telefon, SAT-TV, minibar, koupelna s vanou/se sprchou, vysoušeč vlasů, sejf,
balkón nebo zahrada, WiFi. Strava: polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).
Možnost dokoupení obědů.
Sport: fitness, tenisové kurty, košíková, házená, plážový volejbal, pronájem jízdních
kol, kurzy potápění, surfování a plachtění, trekking, venkovní bazén. Zábava:
koktejl bar “Bolero”, aperitiv bar, bar u bazénu, letní terasa, noční klub v Bluesun
hotelu Elaphusa, aktivity pro děti, Mini klub a mini disko (během sezóny), venkovní
hřiště, venkovní dětský bazén, WiFi v prostorách hotelu.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE • PROMOTION

Ostrov Brač - hotel Borak

Sleva 15% při rezervaci do 31.1.2019
Sleva 10% při rezervaci do 31.3.2019
Speciální sleva (promotion) 15% v termínu 1.6. - 7.6.2019 vám bude
odečtena při rezervaci pobytu v daném termínu. Slevy se nesčítají.

Typ ubytování / datum

Cena zahrnuje: Ubytování na 1 noc, 1x polopenze, pobytovou taxu.
Fakultativně: dětská postýlka za 10 Eur na den (platba na místě).
Sleva: 14+ na 3. a 4. lůžku v rod. pokoji se 2 DO - 20 %.

BLUESUN HOTEL ELAPHUSA

cena za osobu a noc
pokoj 1/2 SWC BM standard
pokoj 1/2+2 B KL- family
1. a 2. dítě 0-13,99 v rod. pokoji se 2 DO
dítě 0-13,99 na vlast. lůžku s 1 DO v pokoji standard
Nástup na pobyt/min. počet nocí

28.09. - 11.10. 11.05. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
1 370
1 670
2 590
2 830
3 070
3 240
1 430
1 770
3 130
3 920
4 090
4 460
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
20%

20%

20%

20%

20%

20%

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

tttt

Bluesun Hotel Elaphusa leží v těsné blízkosti moře, 50 metrů od oblázkové
pláže. Do centra města Bol i na známou pláž "Zlatni Rat" dojdete za pouhých
10 minut. Vybavení hotelu: recepce, restaurace, taverna (a la carte - výběr
z menu), Lounge bar, Pool bar, Executive bar a Relax bar, WiFi, terasa, parkoviště. Hotel je plně klimatizovaný. K hotelu náleží Wellness a Beauty centrum, kde najdete vnitřní bazén, Pool bar, Relax bar, jacuzzi, sauny, fitness,
Thalasso terapii, Hydroterapii, Aromaterapii, masáže (klasické, teplým kamenem, reflexoterapie) a speciální programy. Ubytování: klimatizované
dvoulůžkové pokoje s balkónem a bez balkónu mají francouzskou postel,
koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, fén, SAT TV, rádio, telefon, minibar,
sejf, WiFi. Pokoje jsou rozdělené na "standard" (bez možnosti přistýlky)
a prostornější "superior" (s možností přistýlky). Možnost ubytování v jednolůžkovém pokoji za 50% příplatek. Stravování: polopenze - snídaně a večeře
formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 50 metrů od hotelu. Sport, zábava:
venkovní bazén se slunečníky, lehátky, vnitřní bazén, fitness, stolní tenis, dětské hřiště, hřiště na kopanou a košíkovou..., půjčovna kol. Denně (mino soboty) animace pro děti i dospělé, každodenní večerní program.
Hotel je vhodný pro náročnější zákazníky, společenský oděv na večeři je
nutností.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP • PROMOTION
Sleva 15% při rezervaci do 31.1.2019 • Sleva 10% při rezervaci do
31.3.2019 • Speciální sleva (promotion) 15% v termínech
25.5. - 31.5. a 28.9. - 4.10. vám bude odečtena při rezervaci.
Sleva za včasný nákup a speciální slevy se nedají sčítat.

Ostrov Brač - hotel Elaphusa
30.03. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
05.10. - 25.10. 21.09. - 05.10. 14.09. - 21.09. 07.09. - 14.09. 17.08. - 07.09.
1 420
1 790
2 940
3 240
3 540
3 810
1 590
2 030
3 340
3 510
3 710
4 010
1 550
2 030
3 370
3 710
4 010
4 380
1 990
2 260
3 680
4 150
4 480
4 860
D 0-11,99 l. na přist. v pokoji superior se 2 DO zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC KL - standard
1/2 SWC BM KL - standard
1/2+1 SWC KL - superior
1/2+1 SWC BM KL - superior

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Cena zahrnuje: Ubytování na 1 noc, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: dětská postýlka za 10 Eur na den.
Sleva: Dospělá osoba na přist. v pokoji superior - 20%, dítě 0-11,99 s 1 dosp. osobou v pokoji standard - 20 %.
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BRELA VILA JARDULA

BRELA

Vila Jardula se nachází v klidné části Brely
zvaná Jardula, vzdálena od moře cca 80 metrů,
část apartmánů má pohled na moře. Vila je postavena ve svahu, nedaleko hezkých oblázkových pláží (přístup po strmých schodech). WiFi
zdarma. Všechna studia i apartmán jsou klimatizované, platba na místě, 4 Eur/den.
Ubytování: APT 4+1 č.1- dva dvoulůžkové pokoje,
z toho v jednom je možnost přistýlky, jeden pokoj
má balkon s pohledem do zeleně, kuchyňský
kout, sprcha, WC, TV, stůl a židle na balkoně.
Apartmán je možný využít pro 4 nebo 5 osob.
Studio 2+1 č.2 a 3 - jedna místnost s třemi lůžky,
kuchyňský kout, velký balkon s výhledem na
moře, sprcha, WC, TV, stůl a židle na balkoně. Studio je možné využít pro 2 nebo 3 osoby. Studio
2+2 č.4 - jedna místnost s dvěma lůžky + rozkládací gauč vhodný pro 2 děti nebo jednu dospělou
osobu, kuchyňský kout, balkon s bočním výhledem na moře, sprcha, WC, TV, stůl a židle na balkoně. Studio je možné využít pro 3 nebo 4 osoby) Studio 2+1 č.5 - jedna
místnost s dvěma lůžky + rozkládací gauč pro 1 osobu, kuchyňka je naproti pokoji přes chodbičku, sprcha, WC, TV, malý balkon s pohledem do zeleně a na
sousední apartmán, stůl a židle na balkoně. Studio 2+1 č.6 - jedna místnost
s dvěma lůžky + rozkládací křeslo, kuchyňský kout, sprcha, WC, TV, klimatizace,
velká terasa s výhledem na moře, stůl a židle na terase.

Brela – vila Jardula
18.05. - 01.06.
21.09. - 12.10.
č. 5 - studio 2 (malý B)
4 340
č. 2 a 3 - studio 2 (velký B)
4 830
č. 5 - studio 2+1 (malý B, 2 DO+dítě)
5 530
č. 4 - studio 2+2 (3 osoby)
6 300
č. 2 a 3 - studio 2+1 (velký B)
6 300
č. 4 - studio 2+2 (2 DO+2 děti)
7 210
č. 1 - Apartmán 4
9 660
č. 1 - Apartmán 4+1
11 060
Typ ubytování / datum
18.05. - 01.06.
21.09. - 12.10.
číslo 6 - studio 2 (terasa)
5 810
číslo 6 - studio 2+1 (terasa)
7 210
Typ ubytování / datum

01.06. - 15.06.
07.09. - 21.09.
6 790
7 210
7 980
8 680
8 680
9 660
11 550
13 020
01.06. - 15.06.
14.09. - 21.09.
7 210
8 680

15.06. - 29.06.
31.08. - 07.09.
9 170
9 660
10 850
11 550
11 550
12 530
14 420
16 380
15.06. - 29.06.
31.08. - 14.09.
9 660
11 340

29.06. - 31.08.
11 550
12 040
13 720
14 420
14 420
15 890
19 250
21 630
29.06. - 31.08.
12 040
14 210

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu (studia), spotřebu vody a energie, používání kuchyňského
vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.

studio 2+2

Více fotografií a plánky
ubytování najdete na
www.mediteran.cz.

BRELA VILA TIHA
Vila Tiha se nachází v klidné části Brely zvaná Jardula, cca 150 metrů od
moře (po schodech ve svahu).Prostorný apartmán až pro 7 osob je v 2.
patře domu. Popis ubytování: velký apartmán s klimatizací, jednoduše vybavený starším nábytkem, kde je možné ubytovat až 7 osob. Apartmán
má balkóny orientované jak na moře, tak na pohoří Biokovo, 1x ložnici pro
2 os., 1x ložnici pro 3 os., obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 os.,
kompletně vybavenou kuchyň s jídelním stolem, 2x koupelnu s WC, terasu.
Parkování osobních aut je před domem. Stravování: vlastní.

Brela – vila Tiha
Typ ubytování / datum

Apartmán 4
Apartmán 4+1
Apartmán 4+2
Apartmán 4+3

18.05. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 31.08.
21.09. - 12.10. 07.09. - 21.09. 31.08. - 07.09.
9 590
11 970
14 350
20 370
10 780
13 440
16 310
22 750
13 160
16 730
19 180
27 510
14 350
18 200
21 070
29 890

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný
úklid, pobytovou taxu.

BLUESUN HOTEL MARINA

hotel Marina a Maestral (vpravo)

ttt

Moderní hotel obklopený borovým hájem leží na samém břehu moře u krásné
oblázkové pláže. Pokoje jsou klimatizované, vybaveny sprchovým koutem
a WC, fénem, balkonem, většina s pohledem směr moře, SAT TV, mini barem
a telefonem, WiFi. Přistýlka v pokojích Superior. Vybavení hotelu: restaurace,
kavárna, aperitiv bar, TV místnost, sauna, solárium, WiFi, malé obchůdky, parkoviště. Dva tenisové kurty jsou v bezprostřední blízkosti hotelu. Stravování:
polopenze formou bufetu (snídaně, večeře)
Klimatizace

pokoj směr moře

Brela – Bluesun hotel Marina
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BM KL standard
1/2 ( +1) SWC B KL superior
1/2 (+1 ) SWC BM KL superior
Slevy: dítě 3-13,99 let na přist. se 2 DO
Nástup na pobyt/min. počet nocí

20.04. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
05.10. - 25.10. 21.09. - 05.10. 14.09. - 21.09. 31.08. - 14.09. 17.08. - 31.08.
1 220
1 590
2 430
2 900
3 100
3 240
1 320
1 720
2 730
3 270
3 470
3 640
1 420
1 820
2 900
3 510
3 710
3 880
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Cena zahrnuje: 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: dětská postýlka
do 2,99 let na vyžádání. Sleva: osoba 14+ na přistýlce - 20 %. • Upozornění: Autobus nezajíždí dolů k hotelům, zastavuje
nahoře na magistrále. K dopravě do hotelu a zpět k autobusu je třeba využít místní taxi služby. Více info v CK.

68

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31. 1. 2019
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019
Speciální sleva 15% v termínech 25.5. - 31.5. a 28.9. - 4.10. 2019
není zahrnuta v ceně. Slevy se nedají sčítat.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

SENTIDO BLUESUN HOTEL BERULIA

BRELA

tttt

SENTIDO Bluesun Hotel Berulia**** se nachází cca 500 metrů od centra Brely,
80 metrů od oblázkové pláže a v roce 2017 byl kompletně zrekonstruován.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, kavárna, venkovní bazén, fitness centrum,
sauna, minigolf, stolní tenis, parkoviště, tenisové kurty v blízkosti, grill restaurace na pláži, WiFi. Ubytování: Dvoulůžkové pokoje jsou klimatizované, mají
koupelnu se sprchovým koutem, WC a fénem, některé mají balkón s pohledem
směr moře nebo do parku, SAT TV, mini bar a telefon, pokoje superior s možností jedné přistýlky. V Annex jsou pouze pokoje standard směrem na mořskou
stranu. Dětská postýlka pro děti do 2,99 let na vyžádání - 25.05.-21.09. za 10
Eur/den, v ostatních termínech zdarma. Stravování: polopenze (snídaně a večeře formou bufetu). Pláž: oblázková, 80 metrů od hotelu.
Upozornění pro zákazníky cestující autobusem: Autobus nezajíždí dolů k hotelům, zastavuje pouze nahoře na magistrále. K dopravě do hotelu a zpět k
autobusu je třeba využít místní taxi služby. Více informací v CK.
Pokoj Standard, moře Annex

Restaurace

Pokoj Superior, moře

Tapas bar

Brela, pláž Podraće

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31. 1. 2019
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019
Speciální sleva 15% v termínu 25.5. - 31.5. není zahrnuta v ceně.
Slevy se nedají sčítat.
Cena zahrnuje: 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: dětská postýlka do 2,99 let na vyžádání. Sleva:
osoba 14+ na přist. v pokojích Superior - 20 %, dítě do 13,99 let na vl.
lůžku s 1 DO v pokoji Standard - 20%.

BLUESUN HOTEL SOLINE

Brela - SENTIDO Bluesun hotel Berulia
20.04. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
cena za osobu a noc
05.10. - 25.10. 28.09. - 05.10. 21.09. - 28.09. 07.09. - 21.09. 17.08. - 07.09.
1/2 SWC standard mořská str. Annex
1 640
2 280
3 540
4 290
4 530
4 660
1/2 SWC standard mořská strana
1 710
2 490
3 710
4 460
4 770
4 900
1/2 (+1) SWC KL superior
2 050
2 790
4 290
5 110
5 480
5 720
1/2(+1) SWC superior balkon pohled moře
2 080
3 000
4 460
5 410
5 720
5 920
Slevy: D 0-13,99 na přist. v superior se 2 DO
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

Nástup na pobyt/min. počet nocí

ttt

Hotel Soline je situovaný v Brele přímo na břehu moře s překrásným výhledem. Pro svou polohu je to velmi oblíbený hotel.
Vybavení hotelu: restaurace, kavárna, snack bar, TV místnost, krytý bazén se
sladkou vodou, venkovní bazén, biliard, škola potápění, kadeřník, obchod se
suvenýry a sportovním náčiním. Hotel je plně klimatizovaný.
Pokoje: Všechny pokoje jsou vybavené koupelnou se sprchou a WC, fénem,
balkónem směrem do parku nebo moře, SAT TV, minibarem, telefonem, sejfem. Pokoje standard jsou bez možnosti přistýlky, pokoje superior a premium
jsou s možností přistýlky. Dětská postýlka pro děti do 2,99 let na vyžádání 26.5.-28.9.za 10 Eur/den, jinak zdarma
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
Pláž: hotel leží přímo u oblázkové pláže, cca 50 metrů.
Součástí hotelu je i wellness centrum, kde najdete: vnitřní vyhřívaný bazén,
whirlpool, pára, sauna (biosauna, finská sauna, římská sauna, infrared sauna),
thalassotherapie, masáže, aromatherapie, kosmetický salón, relax místnost,
tepidarium (římské lázně), wellness vital bar
Sport a zábava: fitness, pilates, stolní tenis, biliár, indoor golf-simulátor´, tenis
(2 betonové kurty), plážový volejbal, pronájem jízdních kol, nordická chůze,
kurzy potápění a plachtění, trekking, mini klub pro děti (během sezóny)

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Klimatizace

hotel Soline

Upozornění: Autobus nezajíždí dolů
k hotelům, zastavuje nahoře na magistrále. K dopravě do hotelu a zpět
k autobusu je třeba využít místní taxi
služby. Více info v CK.
pokoj Standard směr moře

pokoj Superior

Brela - Bluesun hotel Soline
Typ ubytování / datum

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31. 1. 2019
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019
Speciální sleva 15% v termínu 25.5. - 31.5. není zahrnuta v ceně.
Slevy se nedají sčítat.
Fakultativně: dětská postýlka do 2,99 let na vyžádání.

cena za osobu a noc
1/2 SWC standard
1/2 SWC standard mořská strana
1/2 (+1) superior
1/2 (+1) superior mořská strana
Slevy: D 0-11,99 na přist. v superior se 2 DO
osoba 12+ na přist. v pokojích superior
Nástup na pobyt/min. počet nocí

06.04. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
05.10. - 25.10. 28.09. - 05.10. 21.09. - 28.09. 07.09. - 21.09. 17.08. - 07.09.
1 390
1 860
2 870
3 510
3 810
4 150
1 450
1 990
3 000
3 640
3 950
4 320
1 660
2 260
3 510
4 180
4 590
5 060
1 760
2 430
3 640
4 380
4 790
5 290
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Cena zahrnuje: 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
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BAŠKA VODA

BAŠKA VODA
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Poloha: Apartmány jsou umístěny v privátních vilách městečka Baška Voda.
Vybavení: Příslušný počet lůžek, kuchyňský kout, koupelna (sprcha), WC,
balkon nebo terasa. Stravování: vlastní. Možnost přikoupení polopenze v Restauraci ŠEBIN – snídaně formou bufetu, večeře - předkrm (polévka), výběr
ze 2 hlavních jídel, salát, dezert. V ceně večeře je i 1 sklenice vína, piva nebo
nealko nápoje. Pláž: oblázková, betonová, vzdálená 100-600 m od apartmánů. Domácí miláčci nejsou povoleni.
Klienti cestující autobusem mají zajištěn v den příjezdu odvoz na ubytování, v den odjezdu se musí již dopravit sami k autobusu (odvoz není
zajištěn).
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: polopenze - 500 Kč/den/os., večeře 300 Kč/den/os.

Baška Voda – ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Studio 2
Studio 2+1
Apartmán 3 (2+1)
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 5 (4+1)

Restaurace Šebin

04.05. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 17.08.
14.09. - 05.10. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
4 550
5 810
6 650
7 280
8 260
5 810
7 280
8 260
9 520
10 360
7 070
8 470
9 520
10 780
11 340
8 260
9 940
11 200
12 390
13 440
9 310
10 990
12 810
14 490
15 470
10 780
12 390
14 070
15 680
16 520

Příplatek: večeře v Kč/osoba/den

300

300

300

300

300

Jedno dítě 0-2,99 let bez služeb

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

BAŠKA VODA
POKOJE S POLOPENZÍ

13.07. - 17.08.

Pokoje v Bašce Vodě jsou umístěny v soukromých vilkách v obytné části
městečka Baška Voda, vzdálené od pláže 100-600 metrů.
Ubytování: Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, s koupelnou
(sprcha, WC), v některých případech mají balkón nebo terasu.
Možnost dvou dvoulůžkových pokojů umístěných vedle sebe pro ubytování rodiny. Pokoje mají 1 WC a 1 koupelnu (typ 2/2 druhé kategorie).
Stravování: polopenze je zajištěna v restauraci Šebin: snídaně - bufet, večeře - předkrm, hlavní jídlo, salát a dezert. V ceně je i jeden nápoj k večeři
- sklenice vína, pivo nebo limo.
Pláž: oblázková nebo betonová plata. Vzdálenost od moře je 100 - 600 m.
Pokoje s polopenzí nemají možnost vaření a pobytu domácích miláčků.
Klienti cestující autobusem mají zajištěn v den příjezdu odvoz na ubytování, v den odjezdu se musí již dopravit sami k autobusu (odvoz není
zajištěn).

6 020
5 600
8 890

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzí (snídaně, večeře), pobytovou taxu. Sleva: dítě do 2,99 let bez služeb - zdarma,
dítě 3-11,99 let na přistýlce - sleva 25 %, dítě s 1. dosp. osobou v 1/2 - sleva
20 %, dospělá osoba na přistýlce -10 %,

Baška Voda – pokoje s polopenzí
Typ ubytování / datum

1/2 SWC • 1/2+1 SWC
2/2 SWC 2. kategorie
1/1 SWC HB

04.05. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 13.07.
14.09. - 05.10. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
3 780
4 550
5 180
5 600
3 360
3 920
4 760
5 180
5 600
6 860
7 630
8 260

Na www.mediteran.cz najdete i konkrétní apartmány, které nabízíme v letovisku Baška Voda.
Vybraný apartmán si můžete jednoduše a nezávazně rezervovat přímo z našich stránek.

APARTMÁNY JAKOV

Baška Voda – apartmányJakov - příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum
cena za apartmán a noc

Studio 2+1
Apartmán 2+2
Apartmán 3+2
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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04.05. - 01.06.
14.09. - 05.10.
1 390
1 880
2 150

01.06. - 22.06.
31.08. - 14.09.
1 910
2 330
2 530

22.06. - 06.07.
17.08. - 31.08.
2 330
2 850
3 370

06.07. - 17.08.

denně/4

denně/5

denně/5

denně/5

2 740
3 230
3 780

Nově zrenovované apartmány Jakov jsou vzdálené cca 150 m od moře a
centra města Baška Voda.
Apartmány jsou moderně zařízené, všechny mají balkon nebo terasu, SAT
TV, klimatizaci, WiFi zdarma, parkování blízko domu.
STUDIO 2+1 - 2 lůžka + rozkládací gauč pro 1 osobu, kuňský kout, koupelna,
WC, balkon nebo terasa, SAT TV, klimatizace, WiFi zdarma.
Apartmán 2+2 - ložnice se 2 lůžky, rozkládací gauč pro 2 osoby v obývacím
pokoji, kuchyňský kout, koupelna, WC, balkon nebo terasa, SAT TV, klimatizace, WiFi zdarma.
Apartmán 3+2 - ložnice se 3 lůžky, rozkládací gauč pro 2 osoby v obývacím
pokoji, kuchyňský kout, koupelna, WC, balkon nebo terasa, SAT TV, klimatizace, WiFi zdarma.
Stravování: vlastní
Příjezdy jsou možné každý den, minimální délka pobytu jsou 4 noci.

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 1 noc pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky,
vstup do bazénu, pobytovou taxu.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

BAŠKO POLJE - MOBILNÍ DOMKY
ADRIATIC KAMPOVI
Baško Polje je skutečně místem, kde se hory snoubí s mořem. Vzdálenost od Bašky Vody je cca 20 minut, dojdete sem pohodlnou procházkou
kolem moře a můžete tak strávit odpoledne nebo večer v rušném středisku. Procházky se nabízejí i směrem na cca 8 km vzdálenou Makarskou, kde cestou můžete navštívit kouzelné vesničky Promajna, Bratuš,
Krvavica a další. Výjezd na horu Sv. Jure, nejvyšší horu Biokova, patří
k největším zážitkům, podobně jako lodní výlety na nedaleké ostrovy.
Mobilní domky jsou situovány ve stínu borovic, který poskytuje hostům
komfort i v teplých letních dnech. Mobilní domky jsou vzdálené 500 až
700 m od moře. V kempu se nachází i restaurace a la carte, supermarket
a pekárna.
Ubytování: mobilní domek Anya 4+2: velikost mobilního domku 8 x 3 m celková plocha 24 m2, 2 ložnice - 1 ložnice s manželskou postelí, 1x ložnice 2 oddělená lůžka, jídelní kout s rozkládací sedačkou pro 2 osoby v denní místnosti, kuchyňský kout, kuchyňské vybavení, plynový vařič, lednička, SAT TV,
klimatizace, 1 koupelna- sprcha, WC, ručníky, povlečení, zastřešená terasa 4
x 2,5 m, parkování.
mobilní domek Hvar 4+2: velikost mobilního domku 8 x 4m - celková plocha
32 m2, 2 ložnice - 1 ložnice s manželskou postelí, 1x ložnice - 2 oddělená lůžka, jídelní kout s rozkládací sedačkou pro 2 osoby v denní místnosti, kuchyňský kout,
kuchyňské vybavení, plynový vařič, lednička, SAT TV, klimatizace, 2 koupelny se
sprchou, WC, ručníky, povlečení, zastřešená terasa 4 x 2,5 m, parkování.
Pláž: oblázková 500-700 m. Stravování: bez stravy.
Check in 16:00, check out 10:00.

MBH Anya

BAŠKO POLJE

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% pro termíny 15.6. - 25.8. při rezervaci do 31.1.2019 a 100% platbě do 15.2.2019
sleva 10 % pro termíny 15.6. - 25.8. při rezervaci v období 1.2- 31.3.2019 a 100% platbě do 15.4.2019
Sleva za včasný nákup se nevztahuje na termíny do 15.6. a od 25.8.
kde platí sleva sleva 7=6 pro pobyty na 7 nocí
Sleva bude odečtena při rezervaci pobytu na 7 nocí, slevy se nesčítají.

MBH Hvar

MBH Anya

MBH Anya

MBH Anya

Baško Polje – mobilní domky Adriatic kampovi
Typ ubytování / datum
cena za mobilní domek a noc

mobilní domek 4+2 Anya (24m2)
mobilní domek 4+2 Hvar (32m2)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

17.05. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07.
13.09. - 30.09. 31.08. - 13.09. 17.08. - 31.08.
1 320
2 190
2 740
3 090
1 460
2 400
3 050
3 470
denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

13.07. - 17.08.
3 820
4 370
denně/7

Cena zahrnuje: 1x nájem mobilního domku pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, použití kuchyňského
vybavení, ložní prádlo, ručníky, klimatizaci, parkování
Povinný příplatek: závěrečný úklid 35 Eur/ mobilní domek - platba na místě, pobytová taxa dospělá osoba 1,10
Eur/den, dítě 12-17,99 0,55 Eur/den, jednorázový přihlašovací poplatek - 4,-Eur/osobu - platba na místě.
Vratná kauce - 100 Eur/mobilní domek. Fakultativně: Pes - 5 Eur /den- platba na místě.

DALMACIJA SUNNY HOTEL
BY VALAMAR
ttt

MAKARSKA

Hotel Dalmacija se nachází v letovisku Makarska, v bezprostřední blízkosti
překrásné oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře a pobřežní promenády, po které se hosté dostanou do 700 m vzdáleného historického
centra Makarské. Hotel je komfortně a moderně zařízen.
Vybavení hotelu: 190 pokojů, hotelová recepce, restaurace, snack bar,
směnárna, sejf, TV místnost, konferenční sál, parkoviště, venkovní bazén
(hloubka 90 - 180 cm, plocha 244 m2) s velkou taneční terasou, bar u pláže,
dětské hřistě, wellness, fitness.
Pokoje: Klimatizované dvoulůžkové pokoje některé s možností přistýlky
jsou vybavené TV, minibarem, telefonem, koupelnou se sprchou a WC.
Všechny pokoje jsou s balkonem a většina má krásný boční pohled na
moře. WIFI na pokoji zdarma.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
Pláž: oblázková. Sport a zábava: V hlavní sezóně hotel pořádá večery
s živou hudbou a animační programy pro děti i dospělé. V blízkosti se nacházejí tenisové kurty, hřiště na minifotbal, volejbal, nohejbal, minigolf, široká nabídka vodních a plážových sportů. (vše za poplatek).
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Parkování - platba na recepci.

Makarska – Dalmacija Sunny hotel by Valamar
27.04. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 08.06.08.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 10.08.
05.10. - 12.10. 21.09. - 05.10. 14.09. - 21.09. 24.08. - 14.09. 10.08. - 24.08.
1/2 SWC BM boční pohled
1 220
1 460
1 730
2 140
2 540
2 710
1/2 (+1) SWC BM superior boční pohled 1 320
1 580
1 880
2 320
2 780
2 970
1/2+2 SWC BM suite
1 730
2 090
2 490
3 100
3 710
3 960
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/7

denně/7

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Sleva: dítě 0-3,99 let na přistýlce se 2 DO - zdarma; dítě
4-11,99 na přistýlce se 2 DO - 70 %, osoba 12+ na přistýlce se 2 DO - 30 %, dítě 4-11,99 v pokoji s 1 DO - 30 %.

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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VALAMAR
METEOR HOTEL

tttt

Makarska – Valamar Meteor hotel****
Typ ubytování / datum
cena za osobu a noc

1/2 SWC P (1/2B)
1/2(+1) SWC BP (1/2P)
1/2(+1) SWC BM boční výhled (1/2M)
1/2(+1) SWC BM-terasa (1/2T)
1/2+2 SWC BM terasa (1/2+2A)
Nástup na pobyt/min. počet nocí

16.03. - 27.04. 27.04. - 25.05. 25.05. - 08.06.08.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
05.10. - 31.12. 21.09. - 05.10. 14.09. - 21.09. 07.09. - 14.09. 17.08. - 07.09.
1 000
1 320
1 650
1 950
2 240
2 410
1 140
1 530
1 920
2 290
2 630
2 830
1 240
1 660
2 100
2 510
2 880
3 120
1 390
1 870
2 370
2 850
3 270
3 540
2 090
2 800
3 560
4 270
4 910
5 320
denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/7

denně/7

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Sleva: dítě 0-3,99 let na přistýlce se 2 DO - zdarma; dítě
4-11,99 na přistýlce se 2 DO - 70 %, osoba 12+ na přistýlce se 2 DO - 30 %, dítě 4-11,99 v pokoji s 1 DO - 30 %.

Moderní hotel se nachází v letovisku Makarska, v bezprostřední blízkosti
pobřežní promenády a překrásné oblázkové pláže s pozvolným vstupem
do moře, cca 400 metrů od centra letoviska.
Vybavení hotelu: 277 pokojů, recepce, restaurace, bar, směnárna, sejf, TV
místnost, konferenční sál, parkoviště, kadeřnictví, kosmetický salón, masáže, sauna, whirlpool, wellness, fitness, internetová kavárna, vnitřní bazén
(25 x 12,5 m, hl. 1,75 m) a venkovní bazén (25 x 12,5 m, hl. 1-1,68 m).
Pokoje: Dvoulůžkové pokoje některé s možností přistýlky jsou vybaveny
SatTV, klimatizací, minibarem, sejfem, koupelnou, vysoušečem vlasů a přímou telefonní linkou. Všechny pokoje a apartmány mají balkon a většina
z pokojů má i krásný pohled na moře. WIFI na pokoji zdarma.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
Pláž: oblázková, přímo u hotelu.
Sport a zábava: V hlavní sezóně hotel pořádá večery s živou hudbou a animační programy pro děti i dospělé. Dále jsou hostům k dispozici tenisové
kurty, dětské hřiště, půjčovna kol, noční klub, diskotéka, široká nabídka vodních a plážových sportů.(za poplatek)
Wellness centrum hotelu Meteor*** nabízí vnitřní bazén velikosti 25 x 12,5
m, klimatizovanou posilovnu s pohledem na moře, sauny, jacuzzi, solárium.
Hotel pravidelně připravuje různorodé balíčky, které zahrnují služby wellness centra za výhodné ceny.
• Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
Parkování - platba na recepci.

HOTEL BLUESUN NEPTUN

TUČEPI
hotel Neptun

Hotel Neptun je rodinný hotel s atraktivitou all incusive, které ve svém širokém
výběru služeb zahrnuje pestré spektrum různých sportovních, zábavních a kulturních aktivit. Tento nově zrekonstruovaný hotel s depandancemi je umístěn
přímo u pláže.
Vybavení: recepce, restaurace, směnárna, kavárna, bar, TV sál, koncertní sál,
velký bazén, dětský bazén, parkoviště.
Pokoje v hlavní budově hotelu: dvoulůžkové pokoje mají koupelnu se sprchou
a WC, SAT TV, telefon, klimatizaci, balkón směrem na moře nebo do parku. Přistýlka je možná pouze v pokojích s balkónem s výhledem na moře. Možnost dokoupení dětské postýlky v termínech 1.6. - 14.9. za 10 Eur na noc - platba na
místě, v ostatních termínech zdarma
Stravování: ALL INCLUSIVE (přípitek na přivítanou, snídaně, oběd, večeře - bufetovým způsobem, pozdní večeře, siesta snacks, domácí alkoholické a nealkoholické nápoje zdarma).
Sport a zábava: stolní tenis, vodní sporty, bazény, animace, půjčovna kol. V blízkosti hotelu, asi 50 metrů, je sportovní areál ,,SLATINA" s tenisovým hřištěm,
hřištěm na košíkovou, házenou, fotbal.
Pláž: oblázková, přímo u hotelu.

Depandance
Maslinik

Až 3 děti
do 13,99 let
ZDARMA*

All inclusive

ttt

v depandanci Maslinik

Cena zahrnuje: 1x ubytování s all inclusive na osobu, pobytovou taxu

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31. 1. 2019
Sleva First minute i speciální sleva platí pro Hotel Neptun a dep. Maslinik

SPECIÁLNÍ SLEVA (PROMOTION) 15%

Tučepi – hotel Bluesun Neptun
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BP KL Standard
1/2 SWC BM KL Standard
1/2(+1) SWC BM KL Superior
Slevy: dítě 0-13,99 v pok. superior s 2 DO
Nástup na pobyt/min. počet nocí

27.04. - 11.05. 11.05. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
28.09. - 18.10. 14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.
1 550
1 760
2 700
3 200
3 710
4 220
1 690
1 960
2 870
3 440
4 010
4 480
1 860
2 260
3 370
4 010
4 650
5 260
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Slevy: dítě 0-13,99 let na vlastním lůžku s 1 dosp. os.v 1/2 standard- 20 %, 14+ na na přistýlce v 1/2+1 superior - 20 %.

depandance Maslinik

depandance Maslinik

Klimatizace

Tučepi – hotel Bluesun Neptun, Depandance Maslinik
27.04. - 11.05. 11.05. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
cena za osobu a noc
28.09. - 18.10. 14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.
1/2 SWC BP KL Standard
1 470
1 750
2 430
2 840
3 350
3 730
1/2+3 SWC BP KL Family pokoj (FR)
2 160
2 430
4 240
5 360
6 010
6 730
Slevy:dítě 0-13,99 l. na 3. až 5. lůžku ve FR
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Slevy: dítě 0-13,99 let na vlastním lůžku s 1 dosp. os.v 1/2 - 20 %, osoba 14+ na 3., 4. a 5. lůžku ve family pokoji - 20 %.
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denně/4

V TERMÍNU 1.6. - 7.6. 2019
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP A SPECIÁLNÍ SLEVY SE NEDAJÍ SČÍTAT

HOTEL BLUESUN NEPTUN
DEPANDANCE MASLINIK
ttt

Depandance Maslinik patří k hotelu Neptun a jsou moderně zrekonstruované.
Depandance má 5 dvoupodlažních budov, je umístěná 100 metrů od hotelu Neptun a 200 m od moře a pláže.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, směnárna, kavárna, bar, TV sál, koncertní
sál, velký bazén, dětský bazén, parkoviště.
Pokoje v depandanci: dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky mají koupelnu
se sprchou a WC, SAT TV, telefon, balkón směrem do parku, wifi, klimatizaci.
Jsou zde i rodinné pokoje 1/2+3, které mají dvoulůžkovou ložnici a 2-3 lůžka ve
druhém pokoji. Možnost dokoupení dětské postýlky v termínu 1.6. - 14.9.
za 10 Eur na noc - platba na místě, v ostatních termínech na vyžádání zdarma.
*Děti do 13,99 let v pokoji 1/2+3, v doprovodu 2 dosp. osob, na 3., 4. a 5.
lůžku mají pobyt po celou sezonu ZDARMA.
Stravování: ALL INCLUSIVE (přípitek na přivítanou, snídaně, oběd, večeře - bufetovým způsobem, pozdní večeře, siesta snacks, domácí alkoholické a nealkoholické nápoje zdarma).
Sport a zábava: stolní tenis, vodní sporty, bazény, animace, půjčovna kol. V blízkosti hotelu, asi 50 metrů, je sportovní areál ,,SLATINA" s tenisovým hřištěm,
hřištěm na košíkovou, házenou, fotbal.
Pláž: oblázková, přímo u hotelu Neptun.
Cena zahrnuje: 1x ubytování s all inclusive na osobu, pobytovou taxu

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOTEL BLUESUN ALGA

TUČEPI

tttt

Poloha: Hotel je situovaný nedaleko hezké oblázkové pláže.
Vybavení: restaurace, kavárna, aperitiv bar, venkovní bazény s mořskou vodou.
Pokoje: hotel má 330 pokojů, dvoulůžkové pokoje superior s možností
jedné až dvou přistýlek mají koupelnu se sprchou, WC a fénem, klimatizaci, SAT TV, telefon, sejf, balkón směrem do parku nebo na moře. Pokoje
standard jsou s balkonem, některé s výhledem na moře, nemají možnost
přistýlky. Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení ALL INCLUSIVE včetně služeb za 870 Kč/den, dítě do 14
let platí 435 Kč/den.
Sport a zábava: tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, vodní sporty.
Pláž: oblázková, 20 m od hotelu.
Služba ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídaně, oběd a večeře formou bufetu, odpolední svačinka (16.00-17.00) - káva, čaj, ovoce, koláče, studené předkrmy;
nápoje k jídlu - víno, voda, pivo, limonády z automatu, džusy (jablko, pomeranč), minerální vody; All inclusive na baru (10-23.00): alkoholické a nealkoholické nápoje chorvatské výroby, pivo, víno, džusy (jablko, pomeranč),
káva; 2 x za týden (úterý a pátek) Dalmatinská večeře a Bluesun gala večeře.
Dále je v ceně: animační programy pro děti a dospělé 6 dní v týdnu do
23.00, živá hudba 4 x týdně, Mini Club a Mini disco, vstup do bazénu a fitness. V rámci animačních programů sportovní aktivity - aerobic, vodní hry,
beach volejbal, fotbal, basketbal, stolní tenis, badminton.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019

SPECIÁLNÍ SLEVA (PROMOTION) 15%
V TERMÍNECH 25.5. - 31.5. a 28.9.-4.10. 2019
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP A SPECIÁLNÍ SLEVY SE NEDAJÍ SČÍTAT
Akce platí pro hotel Alga i Kaštelet.
Alga - pokoj Standard

Alga - pokoj Superior

hotel Kaštelet

Klimatizace

Tučepi – hotel Bluesun Alga
30.03. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
05.10. - 25.10. 21.09. - 05.10. 14.09. - 21.09. 31.08. - 14.09. 17.08. - 31.08.
1 220
1 520
2 190
2 630
2 900
3 100
1 250
1 660
2 330
2 800
3 170
3 370
1 320
1 760
2 460
3 070
3 340
3 580
1 350
1 790
2 800
3 580
4 050
4 380
1 420
1 860
2 900
3 710
4 110
4 480
Slevy: 1 a 2. dítě 0-13,99 l. v pok.superior s 2 DO zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC P KL economy
1/2 SWC BP KL standard
1/2 SWC BM KL standard
1/2+1 a 1/2+2 SWC BP KL superior
1/2+1 a 1/2+2 SWC BM KL superior
Nástup na pobyt/min. počet nocí

HOTEL BLUESUN KAŠTELET

tttt

Hotel Kaštelet je menší, velmi příjemný hotel. Leží pouze cca 10 m od pláže
a v těsné blízkosti hotelu Alga. Ubytování: Hotel má 24 dvoulůžkových pokojů
bez balkonu. Každý pokoj má klimatizaci, telefon, koupelnu, fén, SAT-TV, minibar. Stravování: polopenze - snídaně, večeře formou bufetu v restauraci vedlejšího hotelu Alga.Pláž: oblázková, přímo před hotelem. Hosté hotelu Kaštelet
mohou využívat všech služeb, které nabízí sousední hotel Alga - recepce, bar,
bazény (venkovní, vnitřní, dětský), denní i večerní animace, směnárna, sportovní
vyžití. Další služby za poplatek - masáže, kosmetika, manikůra, trezor na recepci
hotelu Alga. Parkování u hotelu Alga.

HOTEL BLUESUN AFRODITA

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: Dětská postýlka od 25.5. 21.9.- 10 Eur/den, jinak
zdarma. • Sleva: dítě 0-13,99 let s 1 dosp. v 1/2 standard a economy - 20 %, os. 14+ na přist. - 20 %.

Tučepi – hotel Bluesun Kaštelet
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC KL Standard
1/2 SWC KL Standard pohled moře
Sleva: dítě 0-13,99 l. s 1 dosp. os. v 1/2
Nástup na pobyt/min. počet nocí

30.03. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
05.10. - 25.10. 21.09. - 05.10. 14.09. - 21.09. 31.08. - 14.09. 17.08. - 31.08.
1 120
1 390
1 820
2 330
2 630
2 800
1 280
1 620
2 190
2 670
2 970
3 200
20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobyt. taxu. Fakultativně: Dětská postýlka 25.5. - 21.9.- 10 Eur/den, jinak zdarma.

tttt

Poloha: Prvotřídní hotelové středisko Afrodita, plně klimatizované, umístěné
v blízkosti oblázkové pláže, kde můžete i vy poznat krásu a klid ubytování v apartmánových vilkách. V zahradách tohoto střediska roste mnoho druhů středozemních rostlin. Vilky jsou vzdáleny 50 - 200 m od pláže (schodiště).Vilky disponují
1, 2, 3lůžkovými pokoji a pokoji rodinného typu pro 4 osoby (mají dvě oddělené
ložnice). Jsou vybaveny sprchou, WC, balkonem, SAT TV, minibarem, telefonem,
sejfem, fénem, WiFi. Některé 2 a 4lůžkové pokoje mají možnost přistýlky.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu v hotelové restauraci, možnost dokoupení oběda. Vybavení: restaurace, bar, směnárna, venkovní bazén včetně
dětského bazénu, sauna, masáže, WiFi v prostorách hotelu.

Klimatizace

Tučepi – hotel Bluesun Afrodita

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31. 3. 2019

SPECIÁLNÍ SLEVA (PROMOTION) 15%
V TERMÍNU 25.5. - 31.5. 2019
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP A SPECIÁLNÍ SLEVY SE NEDAJÍ SČÍTAT
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, pobytovou taxu.
Sleva: os. 13+ na 3.,4. a 5. lůžku ve family room - 20 %., dítě 0-13,99 let na
pevn. l. s 1 DO os. v 1/2 standard - 20 %.
Fakultativně: Dětská postýlka od 1.6. do 14.9.- 10 Eur/den, jinak zdarma.

27.04. - 11.05. 11.05. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
05.10. - 18.10. 28.09. - 05.10. 21.09. - 28.09. 07.09. - 21.09. 17.08. - 07.09.
1 260
1 630
2 710
3 080
3 460
3 830
1 320
1 730
2 980
3 290
3 730
4 100
1 360
1 830
3 020
3 420
3 860
4 270
1 430
2 000
3 250
3 630
4 170
4 540
1 630
2 170
3 830
4 910
5 660
6 000
Slevy: dítě 0-12,99 l. na přist. v 1/2+1 v sup.
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
dítě 0-12,99 l. na 3. až 5. lůžku v rod. pok.
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BP KL Standard
1/2 SWC BM KL standard
1/2(+1) SWC BP KL Superior
1/2(+1) SWC BM KL Superior
1/2+2+1 SWC B KL rodinný pokoj

Nástup na pobyt/min. počet nocí
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denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4

denně/4
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TUČEPI

TUČEPI VILA MARKO

/
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Pěkná vila se nachází v Tučepech, v části Kamena, vzdálena zhruba 50 metrů
od moře, pod magistrálou (netřeba přecházet silnici!). Dům je vybaven moderním nábytkem. Parkování aut je před vilou zdarma.
Popis vily: 1. patro: 4x dvoulůžkový pokoj (z toho 2 pokoje s možností 1 přistýlky - č. 1 a č. 4), každý s koupelnou a WC, malá lednice, balkon. Vybavená
kuchyň s jídelním stolem pro pokoje je k dispozici na patře. Pokoje mají klimatizaci. 2. patro: apartmán A/6 (s možností 1 přistýlky) - 3 dvoulůžkové
ložnice, každá s koupelnou a WC, balkon - pohled moře, kuchyň, velká denní
místnost, TV, klimatizace. 3. patro: apartmán A/4 (s možností 1 přistýlky) - 2
dvoulůžkové ložnice, každá s koupelnou a WC, balkon - pohled moře, kuchyň,
velká denní místnost, TV, klimatizace.
Stravování: je vlastní • malý pes ( do 5 kg ) pouze na vyžádání- 10 Eur/denplatba na místě • Přistýlka je vhodná pro dítě do 10 let. • wifi zdarma

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 28. 2. 2019 na termíny do 8.6. a od 14.9.

OBLÍBENÉ UBYTOVÁNÍ
v blízkosti pláže

PARKOVÁNÍ U VILY

Tučepi – vila Marko
20.04. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 19.10. 14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.
2 940
4 200
4 410
4 690
4 900
5 180
2 940
4 200
4 410
4 690
4 900
5 180
11 270
16 660
17 990
20 580
21 770
25 690
17 150
24 500
26 880
30 800
33 390
38 500
2 240
2 380
2 450
2 590
zdarma
zdarma

Typ ubytování / datum

1/2 SWC B
1/2+1 SWC B
Apartmán 4+1
Apartmán 6 (+1)
D 0-13,99 let na přistýlce
osoba starši 14 let na přistýlce
Nástup na pobyt/min. počet nocí

2 380

3 360

3 570

3 570

3 920

4 130

denně/5

denně/5

denně/5

sobota/7

sobota/7

sobota/7

Cena zahrnuje: apartmán: 7x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, klimatizace, WiFi, pobytová taxu. Pokoj: 7x
ubytování v pokoji za osobu, použití kuchyně, parkování, wifi, pobytovou taxu. Parkování u vily zdarma.

TUČEPI VILA NIKOLA 1

Tučepi – vila Nikola
Typ ubytování / datum

studio 1/2
studio 1/2+1

25.05. - 15.06. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 17.08. 31.08. - 07.09.
14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09.
17.08. - 31.08.
4 690
5 950
7 420
8 680
9 870
6 440
5 390
6 860
8 540
9 940
11 340
7 420

Tučepi – vila Nikola 2
Typ ubytování / datum

Apartmán 2+1
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25.05. - 15.06.
14.09. - 28.09.
6 440

15.06. - 22.06.
07.09. - 14.09.
8 680

22.06. - 29.06.
9 870

Termíny 20.7.-18.8.2019 není možné rezervovat
29.06. - 06.07. 06.07. - 20.07.
17.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
11 130
12 810
6 440

Vila Nikola se nachází v části Kamena, na výjezdu z Tučep směrem na Podgoru. Ve vilce je šest studií pro 2-3 osoby.
Je vzdálena 200 metrů od pláže. Ubytování je možné ve studiu 2 nebo
studiu 2+1. Všechna studia mají koupelnu s WC, kuchyň s kompletním vybavením, ledničku, mikrovlnnou troubu, klimatizaci, WiFi připojení.
Všechna studia jsou s balkonem směrem na moře a blízké ostrovy. Přistýlka vhodná pouze pro děti do 15 let. V přízemí vily je denní místnost a
před vilou sluneční terasa. Klienti mají možnost parkování osobního auta
zdarma u vily. Veškeré služby, restaurace, kavárny, směnárna, bankomaty,
obchody apod. jsou v centru u jachetního přístavu a na pěší zóně. Vzdálenost do centra je cca 800 m podél moře. Strava: vlastní
Cena zahrnuje: 7x nájem studia pro příslušný počet osob, klimatizace, internetové připojení, pobytová taxa. Parkování u vily zdarma.

TUČEPI VILA NIKOLA 2
Vila Nikola 2 se nachází v centru Tučep, poblíž přístavu. Od moře a pláže je
apartmán vzdálen 20 m. Ve vilce se nachází jeden apartmán 2+1 menších
rozměrů, je vybaven kompletním kuchyňským a jídelním koutem, ledničkou,
mikrovlnou troubou, kávovarem na překapávanou kávu, ložnicí s manželskou
postelí, obývací místností, rozkládacím gaučem max. pro 1 dosp. osobu, koupelnou se sprchou a WC, klimatizací, wifi. Apartmán má vlastní terasu s výhledem na moře. Parkování je možné u přístavu a je zahrnuté v ceně.
Stravování: bez stravy • Pláž: oblázková. Veškeré služby, restaurace, kavárny,
směnárna, bankomaty, obchody jsou poblíž apartmánu.
Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody a energie, použití
kuchyňského vybavení, klimatizaci, parkování, pobytovou taxu

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

APARTMÁNY DOTA

PODGORA

/
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Apartmány se nacházejí v samém centru Podgory, 10 metrů od oblázkové
pláže. Před domem je malá zahrádka s citrusy. Celý objekt je oplocen.
Studio a apartmány mají KLIMATIZACI (kromě Apt. 2+2 v přízemí), jsou
kompletně vybavené, balkony směr moře (Studio 2 má balkon do zeleně), SAT TV, koupelna, fén, WC, ložnice (jen Apt.), denní místnost. Možnost přistýlky - v denní místnosti. Parkování vozidel na obecním
parkovišti za poplatek.
Popis apartmánů a studia:
Dota 01: přízemí: apartmán 2+2 - dvoulůžkový pokoj a rozkládací lůžko pro
2 osoby v denní místnosti, sprcha a WC, fen, kuchyň, SAT TV, vhodné pro
osoby s menší hybností. Dota 1: 1. patro, apartmán 4 + možnost 1 přistýlky,
dvě ložnice, každá s koupelnou a WC, pračka, fen, denní místnost s kuchyní
a přistýlkou, velká terasa směr moře, druhá ložnice má balkon do zeleně, klimatizace, toastovač, kávovar-filtr. Dota 2: 2. patro. studio 2 - jedna místnost:
kuchyňský kout a denní místnost s lůžkem pro 2 osoby, sprcha, WC, fen, SAT
TV, klimatizace, balkon do zahrady se stolečkem a 2 židlemi. Dota 3: 2. patro.
apartmán 3 + možnost 1 přistýlky, kuchyň, denní místnost, 1x dvoulůžková
ložnice, 1x jednolůžková ložnice, balkon s pohledem na moře, klimatizace,
koupelna se sprchou, WC, fen, automatická pračka, toastovač a kávovar-filtr,
SAT TV. Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze/večeře v blízkém
hotelu Podgorka. Pláž: přímo před ubytováním. Parkování: je možné na
obecním parkovišti za poplatek (cca 70 Kn/den - rok 2018). Apartmány jsou
na pěší zóně a nelze k nim kdykoliv dojet autem. V den příjezdu a odjezdu
to je možné pouze do 10.00 hod. a to po dohodě s majitelem, který může
nechat spustit zábrany. Jinak je v domě vozík, na kterém lze zavazadla pohodlně odvést. Pro zákazníky cestující autobusem - vzdálenost od výstupního místa k apartmánům je cca 200 metrů. Klasifikace ubytování hvězdičky - je určena hodnocením MEDITERAN travel s.r.o.
apt 2+2
apt 2+2

Klimatizace

OBLÍBENÉ UBYTOVÁNÍ
přímo u pláže
pohled na moře a pláž

A 4(+1), obývací místnost

studio 2

A 4(+1), ložnice

A 3(+1), kuchyňský kout

apt 2+2
A 3(+1)

pláž nedaleko apartmánů Dota

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP
- FIRST MINUTE
Sleva 5% při rezervaci do 15.3. 2019.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu nebo studia pro
příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1 x
týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: Večeře - 330 Kč/den/dosp. os., dítě do 7
let platí 230 Kč/den; Polopenze - 460 Kč/den/dosp. os.,
dítě do 6,99 let platí 300 Kč/den (v hotelu Podgorka).

Podgora – apartmány Dota
Typ ubytování / datum

Studio 2***
Apartmán 2+2***
Apartmán 3+1**** (cena za 3 osoby)
Přistýlka v 3+1
Apartmán 4+1**** (cena za 4 osoby)
Přistýlka v 4+1

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

04.05. - 25.05.
6 300
8 820
9 030
zdarma
13 580
zdarma

25.05. - 15.06. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 17.08.
28.09. - 19.10. 14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.
16 310
15 050
13 860
10 570
8 820
7 560
18 830
17 570
16 310
15 050
10 080
8 050
21 840
20 580
19 110
18 060
13 090
9 590
2 450
2 450
1 890
1 890
1 890
zdarma
25 340
24 080
22 120
19 600
15 610
14 350
2 450
2 450
1 890
1 890
1 890
zdarma
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PODGORA

HOTEL PODGORKA

tt

Poloha: Hotel Podgorka** leží v centru městečka na pobřežní promenádě.
Je to starší, ale velmi oblíbený hotel, který neprošel zatím žádnou větší rekonstrukcí. Je určený pro nenáročné zákazníky. Velkou výhodou hotelu je
bezprostřední blízkost pláže a moře a dobrá kuchyně.
Vybavení: restaurace, aperitiv bar, obchody, Cocktail bar s terasou a každodenním večerním programem
Pokoje: sprcha, WC, balkon, SAT TV.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, salátový bufet.
Možnost dokoupení obědů v restauraci Riva (přízemí hotelu): v období
22.9-30.9. za 200 Kč na osobu a den, v období 2.6.-23.6. a 8.9.-22.9. za
230 Kč na osobu a den, v období 23.6.-7.7. a 25.8.-8.9. za 300 Kč na osobu
a den, v období 7.7.-25.8. za 330 Kč na osobu a den. Děti 2-11,99 let mají slevu
na obědy.
Pláž: oblázková, v bezprostřední blízkosti hotelu.
Parkování: omezený počet parkovacích míst u hotelu od 21.9. zdarma v ostatních termínech 3-6 Eur/den - dle termínů- platba na místě, možnost využití
městského parkoviště za poplatek.
V termínech 22.6.-7.9.2019 min. počet 7 nocí, v ostatních termínech 5 nocí
Check in 14 hod, check out 10 hod

Podgora – hotel Podgorka
21.09. - 28.09. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
5 950
7 420
8 890
10 570

Typ ubytování / datum

1/2 SWC BP
dítě 3-11,99 s 1 dosp. os. v 1/2

1/2+1 SWC BP
Dítě 3-11,99 let na přistýlce v pokoji se 2 dosp. os.
osoba nad 12 let na přistýlce

1/2 SWC BM
dítě 3-11,99 s 1 dosp. os. v 1/2

1/2+1 SWC BM
Dítě 3-11,99 let na přistýlce v pokoji se 2 dosp. os.
osoba nad 12 let na přistýlce

1/1 SWC BP

2 800

4 970

5 950

7 140

5 950
zdarma

7 420

8 890

10 570

2 170

4 270

5 110

4 550

6 230

7 490

8 890

6 930

8 400

9 800

11 760

3 290

5 670

6 650

7 980

6 930
zdarma

8 400

9 800

11 760

2 450

4 760

5 740

4 970

6 790

7 910

9 520

8 260

10 290

12 250

15 680

Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci v období 1.1.-28.2.2019
a 100% platbě do 10.3.2019
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu.

MEDORA AURI
FAMILY BEACH RESORT

Klimatizace

Rodinné pokoje

Více fotografií a informací najdete na www.mediteran.cz.

Podgora – Medora Auri Family Beach Resort
Typ ubytování / datum

Ubytování se snídaní za noc
1/2 SWC B (DM)
dítě 3-13,99 let s 1 dosp. osobou v pokoji 1/2

1/2 (+1) BM KL standard (CDM)
D 3-13,99 se 2 dosp. os v 1/2+1 ( CDM)
osoba starši 14 let na přistýlce

rodinný pokoj superior BP pavilony (PCD SOP)
1. a 2. dítě 0-13,99 se 2 dosp. os. v rod. pok. ( PCD SOP, PCD

30.03. - 04.05. 04.05. - 25.05. 25.05. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 31.08.
12.10. - 02.11. 28.09. - 12.10. 21.09. - 28.09. 08.09. - 21.09. 31.08. - 08.09.
1 170
1 620
1 850
2 430
2 840
3 150
590

810

930

1 690

1 980

2 190

1 310
zdarma

1 790
zdarma

2 020
zdarma

2 670

3 150

3 450

550

800

880

930

1 270

1 430

1 890

2 220

2 430

1 820
zdarma

2 470
zdarma

2 840
zdarma

3 620
zdarma

4 230
zdarma

4 810
zdarma

dítě 14-15,99 se 2 dosp. os. v rod. p. ( PCD SOP, PCD SOM)

560

750

870

1 810

2 120

2 410

16+ na 3. a 4. lůžku v rod. pokoji

1 470

1 980

2 280

2 910

3 400

3 860

2 740
zdarma

3 110
zdarma

3 960
zdarma

4 640
zdarma

5 260
zdarma

rodinný pokoj superior BM pavilony (PCD SOM) 2 020
zdarma

1. a 2. dítě 0-13,99 se 2 dosp. os. v rod. pok. ( PCD SOP, PCD SOM)
dítě 14-15,99 se 2 dosp. os. v rod. p. ( PCD SOP, PCD SOM)

620

830

950

1 980

2 320

2 630

16+ na 3. a 4. lůžku v rod. pokoji

1 610

2 180

2 480

3 160

3 700

4 190

Příplatek: večeře/osoba/7 nocí
Nástup na pobyt/min. počet nocí

270

330

330

400

400

400

denně/4

denně/4

denně/5

denně/7

denně/7

denně/7
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Medora Auri Family Resort se nachází v centru Podgory a skládá se z celkem 253
pokojů a apartmánů kategorie standard a superior. Vybavení hotelu: Bazény venkovní bazény s místem pro opalování, židlemi, slunečníky a plážovými ručníky,
které jsou hotelovým hostům k dispozici bez příplatku • bazén pro dospělé o velikosti 230 m2 • dětský bazén o velikosti 180 m2 • Oblázková pláž s přírodním stínem před hotelem • lehátka a slunečníky k dispozici pro hotelové hosty (za
příplatek) • Podrobný popis služeb na webu. • Stravování: snídaně formou bufetu. Večeře - možno za příplatek. Restaurace a bary: hotelová restaurace se snídaní a večeří formou bufetu (živě cooking show a prostory přizpůsobené pro
děti) • Lobby Wine&Coffee bar s terasou a výhledem na moře • Cocktail bar na
pláži • Bar u bazénu pro dospělé a děti • Restaurace a la carte na promenádě •
Wellness & sport: Wellness centrum s vířivkou, finskou saunou, infračervenou
saunou, parními lázněmi, relaxačními pokoji a různými masážemi (podrobný
popis na webu) • Ubytování: Všechny pokoje mají klimatizaci/topení, SAT/TV,
telefon, trezor, vysoušeč vlasů a minibar (za poplatek). Standard 1/2 pokoj balkon
(DM) (21,5 m2) Pokoj s dvěma oddělenými lůžky, pokoje jsou uvnitř resortu.
Standard 1/2 pokoj pohled moře (CDM) (21,5 m2) Pokoj s dvěma lůžky nebo
manželkou postelí s možností přistýlky. RODINNÉ POKOJE se nacházejí v pavilonech. Superior rodinný pokoj s balkónem a výhledem na moře (PCD SOM)38 m2: dvě ložnice, každá má svůj balkón s výhledem na moře, jedna prostorná
koupelna a samostatné WC. V jedné ložnici je dvoulůžko a rozkládací pohovka
a v druhé dvě lůžka standardních rozměrů. Superior rodinný pokoj s balkónem
a výhledem do parku (PCD SOP) 38 m2: dvě ložnice, každá má svůj balkón s výhledem do parku, jedna prostorná koupelna a samostatné WC. V jedné ložnici
je dvoulůžko a v druhé dvě lůžka standardních rozměrů.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni • check in od 14.00, check out do 10.00 h.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 10.3.2019.
Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní na osobu, pobytovou taxu. Fakultativně:
Dětská postýlka na vyžádání - v období 15.6.-21.9. 6 Eur/den, jinak zdarma.
Parkování na hotelovém parkovišti za poplatek 60 Kn /den (do 3.5. a 12.10.
zdarma), nutno mít potvrzené od recepce.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

PODGORA

PODGORA
STANDARD UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Apartmány STANDARD se nacházejí v soukromých vilách, které jsou vzdáleny od moře nebo restaurace do 400 metrů. V apartmánech není klimatizace. Parkování je buď u apartmánů nebo na veřejných parkovištích za
poplatek - dle možností.
Ubytování: Apartmány pro 2-6 osob je vždy vybaven příslušným počtem
lůžek, vlastní koupelnou se sprchou a WC, vybaveným kuchyňským koutem,
obývací místností, balkonem nebo terasou.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeře - rozpis cen
dle termínu, která je zajištěna v blízkých restauracích. Možnost dokoupení
stravování i v hotelu Podgorka - formou bufetu (cena na vyžádání v CK).
Pláž: udržovaná, oblázková s pozvolným vstupem do moře
Domácí mazlíčci nejsou v apartmánech dovoleni. • Vzhledem k tomu, že se
jedná o ubytování v soukromí, tak je každý apartmán jiný a popisek je pouze
orientační. Rozmístění lůžek v ložnicích může být různé.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: oběd, večeře - os./den/Kč - viz tabulka, děti do
9,99 let mají 30 % slevu na vybranou stravu.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 1.6. 2019
Platí pro APT. Standard, Komfort i Lux.

Podgora - ubytování v soukromí Standard
Typ ubytování / datum

Apartmán 2
Apartmán 3
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 5
Apartmán 6
Přípl.: večeře / polopenze v restauraci (os./den)

04.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.
8 400
10 780
11 900
13 020
14 210
10 780
12 040
13 160
15 470
17 710
12 040
13 300
15 610
17 850
20 090
13 160
15 610
17 850
20 090
23 520
15 400
16 730
18 970
22 400
25 760
17 920
19 250
21 490
24 920
29 470
330/500

330/500

390/530

390/570

390/600

Podgora - ubytování v soukromí Komfort

PODGORA

Klimatizace

KOMFORT UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Apartmány KOMFORT se nacházejí v soukromých vilách, které jsou vzdáleny
od moře nebo restaurace do 150 m. Parkování je zajištěno, ale není v ceně
(záleží na majiteli nemovitosti). Každý apartmán má klimatizaci.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.Fakultativně: oběd, večeře - os./den/Kč - viz tabulka, děti do
9,99 let mají 30 % slevu na vybranou stravu.

Typ ubytování / datum

Apartmán 2
Apartmán 3
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 5
Apartmán 6
Přípl.: večeře / polopenze v restauraci (os./den)

04.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.
9 520
11 900
13 020
14 210
16 450
11 900
13 160
14 280
16 590
18 830
14 280
15 610
16 730
18 970
22 400
16 730
18 970
21 280
23 520
26 950
17 920
20 370
22 680
24 920
29 470
20 160
22 680
26 040
28 350
31 710
330/500

330/500

390/530

390/570

390/600

Podgora - ubytování v soukromí Lux
Klimatizace
PODGORA
LUXUS UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Apartmány LUXUS jsou moderně vybaveny, mají klimatizaci v obývací místnosti. Každý pokoj má svoji vlastní koupelnu se sprchou nebo vanou, WC.
V každé kuchyni je mikrovlnná trouba a kávovar pro překapávanou kávu.
Apartmány jsou vzdáleny od moře nebo restaurace do 100 m.
Stravování: vlastní.
Součástí ubytování je parkování pro 1 osobní automobil.

VILA EDO
Vila Edo se nachází v oblíbeném letovisku Podgora, vzdálená od centra cca
100 m a krásné pláže max. 150m.
Ubytování: vila nabízí velmi příjemné ubytování apartmánového typu. Ubytování je zajištěno v moderně vybavených apartmánech nebo studiu pro 2
osoby. WiFi k dispozici.
Apartmán B4: 2 dvoulůžkové ložnice, obývací místnost s prostorným gaučem, kuchyň, terasa orientovaná na mořskou stranu, koupelna s WC, SAT TV,
myčka, klimatizace, pračka, 3. patro. Apartmán A 2+2: 1x ložnice pro 2 osoby,
gauč pro 2 osoby v denní místnosti, kuchyň, koupelna, WC, klimatizace, balkon, 2. patro. Studio 2: dvoulůžko, kuchyňský kout, balkon orientovaný na
mořskou stranu, klimatizace, SAT TV, 2. patro. Dvoulůžkový pokoj: WC, koupelna, balkon, chladnička, klimatizace. • Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze. Pláž: Oblázkovo-kamenitá vzdálená asi 150 m od vily, pláž
je dlouhá, úzká. Sport a zábava: V Podgoře je mnoho možností pro provozování různých sportovních aktivit. Zejména to jsou vodní sporty, šlapadla,
potápění, vodní skutry, jízda na banánu. V letovisku jsou příjemné restaurace,
bary a diskotéky. Příjezd možný každý den, minimální délka pobytu je 7 nocí.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% (pro termíny do 8.6. a od 14.9. 2019) a 5% (pro termíny
8.6. - 14.9. 2019) za včasný nákup platí do 1.6.2019.
Sleva bude odečtena při rezervaci pobytu.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu/studia nebo pokoje, spotřebu vody
a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně,
závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: oběd, večeře - os./den/Kč viz tabulka, děti do 9,99 let mají 30 % slevu na vybranou stravu.

Typ ubytování / datum

Apartmán 2
Apartmán 2+1
Apartmán 4
Apartmán 4+1
Přípl.: večeře / polopenze v restauraci (os./den)

18.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 05.10. 14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.
10 710
13 020
15 330
17 570
19 810
13 510
16 380
19 110
21 840
24 570
19 950
22 400
24 640
26 950
29 190
22 680
25 550
28 280
31 010
33 740
330/500

330/500

390/530

390/570

390/600

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
Fakultativně: oběd, večeře - os./den/Kč - viz tabulka, děti do 9,99 let mají 30 % slevu na vybranou stravu.
apartmán B4

apartmán B4

Klimatizace

studio 2

studio 2

pokoj 1/2

pokoj 1/2

Podgora - vila Edo • příjezd autem možný denně
Typ ubytování / datum

Studio 2
Apartmán 4
Apartmán B4
Dvoulůžkový pokoj - cena za pokoj (2 os.)
Přípl.: večeře / polopenze v restauraci (os./den)

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

18.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 05.10. 14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.
8 190
10 290
11 340
12 390
13 510
13 510
14 840
15 890
18 060
21 280
15 890
18 060
20 230
22 400
25 620
7 280
7 910
8 330
9 170
10 010
330/500

330/500

390/530

390/570

390/600

77

PODGORA

APARTMÁN VODANOVIĆ DELFINA

Klimatizace

Na samém pobřeží, v blízkosti hotelu Podgorka se nachází tento komfortní
apartmán. Parkování aut je ve dvoře.
Ubytování: apartmán se nachází ve 3. patře domu s balkonem s výhledem
na moře. Rozloha cca 80 m2, 2 ložnice s manželskými postelemi, obývací
pokoj s kuchyní, mikrovlnka, wi-fi připojení, 2 koupelny se sprchou a WC,
kávovar na překapávanou kávu, SAT TV, klimatizace
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze více info v CK).
Pláž: oblázková, vzdálená přibližně 10 m od vily.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 1.6. 2019

Překrásný pohled z terasy
na ostrovy Brač a Hvar!!

Podgora - apartmán Vodánović Delfína
Typ ubytování / datum

Apartmán 4

11.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 30.10. 14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.
18 480
20 790
22 890
24 990
27 090

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid.
Fakultativně: oběd, večeře - os./den/Kč - viz tabulka strana 77, děti do 9,99
let mají 30 % slevu na vybranou stravu.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

VILA TANJA

Klimatizace

Vila Tanja se nachází v oblíbeném letovisku Podgora, 10 metrů od moře, a cca
100 m od pláže. Od centra je vila vzdálená cca 300 m, takže vybízí k večerním
procházkám po promenádě. Ubytování: vila nabízí velmi příjemné moderní
ubytování apartmánového typu. Ubytování je zajištěno v moderně vybaveném 4-lůžkovém apartmánu. A4: 2 dvoulůžkové ložnice, obývací místnost
s gaučem, kuchyň, prostorná terasa orientovaná na mořskou stranu, 2 koupelny s WC, SAT TV, klimatizace, mikrovlnná trouba.
Pláž: Oblázkovo-kamenitá vzdálená asi 100 m od vily.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze více info v CK).

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 1.6. 2019

Podgora - vila Tanja
Typ ubytování / datum

Apartmán 4

11.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 30.10. 14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.
18 480
20 790
22 890
24 990
27 090

PODGORA
SOUKROMÉ POKOJE S POLOPENZÍ

Příklad pokojů s polopenzí v Podgoře

Podgora – pokoje s polopenzí
Typ ubytování / datum

1/2+1 SWC - polopenze
1/1 SWC - polopenze

18.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 05.10. 14.09. - 28.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.
6 860
7 140
7 560
7 980
8 890
8 820
9 170
9 730
10 360
11 480

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi (snídaně, večeře), pobytovou taxu.
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Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání
kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid.
Fakultativně: oběd, večeře - os./den/Kč - viz tabulka strana 77, děti do 9,99
let mají 30 % slevu na vybranou stravu.

Pokoje se nacházejí v soukromých vilách, které jsou vzdáleny od pláže nebo
restaurace 300 - 400 metrů.
Ubytování: manželská postel nebo 2 oddělené postele, koupelna se sprchou
a WC, v pokoji není možnost vaření. Ve většině pokojů je balkon nebo terasa.
Možnost 1 přistýlky pro dítě do 15 let.
Stravování: formou polopenze je zajištěno v blízkých restauracích (např.
Podgorka, Srečko, Centar nebo Klemič). Snídaně je kontinentální. Večeře je
výběrem nejméně ze 3 menu s přílohou, salátem a dezertem.
Pláž: udržovaná, oblázková, s pozvolným vstupem do moře.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 1.6. 2019

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

Točené
Svijany
e
ř
o
m
u

www.svijany.hr
www.tocenevchorvatsku.cz

IGRANE

HOTEL SENSIMAR MAKARSKA

tttt

Poloha: moderní nově zrekonstruovaný hotel se nachází v malém městečku
Igrane v bezprostřední blízkosti pláže, obklopen zelení. Hotel je určen pouze
pro dospělé osoby (od 18 let). Hotel disponuje 179 pokoji.
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 3 bary, kavárna s terasou, fitness, sauna, dva venkovní bazény, WI-FI zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2lůžkové mají sprchu a WC, balkon nebo terasu s přímým nebo
bočním výhledem na moře, TV, minibar, zařízení na přípravu kávy a čaje, fén,
telefon, klimatizaci. 2lůžkové pokoje Swim - up (pokoj s přímým vstupem
do vlastního malého bazénku, navíc mají lehátka na balkoně nebo terase cena na dotaz v CK).
Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně formou bufetu (7:00 - 10:00), oběd
formou bufetu (12:30 - 14:30), večeře formou bufetu (19:00 - 21:30). Místní
alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, minerální voda, džus, káva,
čaj). Občerstvení, ranní káva, pozdní snídaně apod. ve vybraných barech a restauracích v hotelem stanovený čas, minibar na pokoji.
Pláž: oblázková, u hotelu a v blízkosti cca. 1,5 km dlouhá
Sport a zábava: dva venkovní bazény, fitness, aquaerobic, pilates, masáže
(za poplatek), sauna, vodní sporty (za poplatek), výlety (za poplatek).
Hotel pouze pro dospělé osoby (18 let a starší).
Domácí mazlíčci nejsou dovoleni. • Check in 15:00 check out 12:00

Klimatizace

pokoj Standard, směr moře

pokoj Standard

pokoj Standard, směr moře

Igrane – hotel Sensimar Makarska • ALL INCLUSIVE
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 standard
1/2 standard pohled moře
1/1 standard
1/1 standard pohled moře
Nástup na pobyt/min. počet nocí

26.04. - 22.05.

14.06. - 13.09.

27.09. - 10.10.

1 930
2 200
2 610
3 010

22.05. - 14.06.
13.09. - 27.09.
2 610
3 010
3 480
4 090

3 410
3 950
4 560
5 370

1 800
2 070
2 400
2 810

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu v pokoji (dle vybraného typu pokoje),
1x stravování All inclusive, pobytovou taxu.
Příplatek: Parkování - 7 Eur/den/auto - platba na recepci (cena v roce 2018).

HOTEL SENSIMAR ADRIATIC
BEACH RESORT

ŽIVOGOŠĆE

pokoj Standard, moře

tttt

pokoj Swim up, moře

Živogošće – Sensimar Adriatic Beach Resort • ALL INCLUSIVE
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 standard
1/2 standard pohled moře
1/2 Suite Swim up
1/1 standard
1/1 standard pohled moře
1/1 Suite Swim up
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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03.05. - 22.05.

Poloha: nově zrekonstruovaný hotel, který se nachází na klidném místě
v malé vesničce Živogošće jižně od Makarské v těsné blízkosti oblázkové
pláže. Hotel je určen pouze pro osoby od 16 let. Hotel disponuje 266 pokoji.
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, klimatizované společenské prostory,
restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, pool bar, kavárna, terasa, směnárna, WI-FI, výtah, parkoviště -7 Eur/den/auto - platba na recepci.
Ubytování: 2lůžkové pokoje bez možnosti přistýlky mají sprchu a WC, balkon
s přímým nebo bočním výhledem na moře, SAT TV, minibar, zařízení na přípravu kávy a čaje, fén, sejf, telefon. Suite Swim up mají přímý vstup do bazénu+terasu, denní místnost, SAT TV, mini bar, koupelnu, WC, fén + vlastní
exkluzivní bio kosmetiku, kávovar, klimatizaci, župan a pantofle, láhev vína
při příjezdu.
Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně formou bufetu (7:00 - 10:00), oběd formou bufetu (12:30 - 14:30), večeře formou bufetu (19:00 - 21:30). Místní alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, minerální voda, džus, káva, čaj).
Občerstvení ve vybraných barech a restauracích v hotelem stanovený čas.
ALL INCLUSIVE zahrnuje tyto služby: ubytování, snídaně, pozdní snídaně,
oběd, občerstvení v baru u bazénu, večeře v "Dalmatino" bufet restaurace
nebo večeře v "Culinarium" v a la carte restauraci, půlnoční občerstvení, nápoje v hotelových barech a restauracích, WiFi na pokoji a v hotelu, občerstvení z pokojového mini baru, sportovní aktivity, spa & sauna, použití
bazénu, animační programy, občerstvení na uvítnou - Welcome drink.
Pláž: oblázková, cca. 2 km dlouhá, lemovaná borovicemi, přístup k pláži po
schodech.
Sport a zábava: venkovní bazén s mořskou vodou, jacuzzi, stolní tenis, volejbal, fitness, aquaerobic, masáže (za poplatek), sportovní hřiště, vodní
sporty, potápění, výlety (za poplatek), živá hudba.
Domácí mazlíčci nejsou dovoleni. Parkování - 7 Eur/den/auto - platba na recepci. Check in 15:00 check out 12:00

14.06. - 13.09.

27.09. - 13.10.

1 920
2 190
2 730
2 600
3 000
3 800

22.05. - 14.06.
13.09. - 27.09.
2 600
3 000
3 800
3 470
4 070
5 280

3 400
3 940
5 010
4 540
5 350
6 960

1 790
2 060
2 460
2 390
2 800
3 400

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu v pokoji (dle vybraného typu pokoje),
1x stravování All inclusive, pobytovou taxu.
Příplatek: Parkování - 7 Eur/den/auto - platba na recepci (cena v roce 2018).

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Klimatizace

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

IGRANE

APARTMÁNY PRUG
Apartmány se nacházejí v menším příjemném středisku Igrane, jsou umístěné
v dvoupodlažní vilách s pěkným pohledem na moře a blízké ostrovy Hvar
a Brač. Ubytování: APT 2-studio - pokoj se 2 lůžky, vybaveným kuchyňským
koutem a jídelním koutem, sociální zařízení, balkon, u některých možnost přistýlky; APT 2+2 nebo apartmán APT 4+1 (4+1 má možnost přistýlky)– 1x ložnice + 2 lůžka v obývací části s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem,
sociální zařízení, balkon. APT 2+1 – 1x dvoulůžko + 1 lůžko v obývací části, vybavený kuchyňský a jídelní kout, sociální zařízení, balkon. U některých možnost další přistýlky. Pláž: oblázková, po schodech cca 150 m.
Vybavení: parkoviště, wifi, zahradní posezení s grilem. Možnost klimatizace
za 5 Eur/den - platba na místě.
Další informace: 2 apartmány (2x 2+2) jsou umístěné v jiném objektu - 10 m
od moře, objekt má společnou velkou terasu s výhledem na moře a letní kuchyní. Apt. 2+2 v přízemí je vhodný pro osoby tělesně postižené. Díky společnému zázemí je dům vhodný pro dvě rodiny cestující společně.

Klimatizace

Více fotografií včetně podrobného popisu najdete na www.mediteran.cz.

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo – výměna 1x
týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Stravování: vlastní.
Nutno vzít vlastní ručníky! Dítě do 2,99 let na lůžku zdarma.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 10% při rezervaci do 31. 1. a 100% platbě do 15. 2. 2019.

Igrane – apartmány Prug
Typ ubytování / datum

A2-studio
A2+1 studio
Přistýlka

Apartmán 2+2 (+1)
Přistýlka

Apartmán 4 (+1)
Přistýlka

18.05. - 01.06.
14.09. - 05.10.
5 530
5 530

01.06. - 08.06.

08.06. - 15.06.

15.06. - 22.06.

22.06. - 20.07.

20.07. - 17.08.

17.08. - 31.08.

31.08. - 07.09.

07.09. - 14.09.

6 020
6 020

7 490
7 490

8 750
8 750

9 170
9 170

10 920
10 920

9 940
9 940

8 750
8 750

6 790
6 790

1 750

1 890

2 380

2 870

3 010

3 570

3 290

2 870

2 170

9 520

10 780

11 970

14 420

15 610

16 590

16 100

11 970

9 520

1 540

1 750

1 960

2 380

2 590

3 570

2 730

2 380

1 960

9 520

10 780

11 970

14 420

15 610

16 590

16 100

11 970

9 520

1 540

1 750

1 960

2 380

2 590

3 570

2 730

2 380

1 960
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DRVENIK-DONJA VALA

PENZION MOL

ttt

Penzion MOL s pěkným ubytováním, se nachází na samém břehu moře, na
západní části pěkné oblázkové pláže v Drveniku, kde je hezký výhled na moře
a blízké ostrovy. Vybavení: restaurace, venkovní terasa s překrásným pohledem na moře. Ubytování: Standard pokoje: přízemí 1/2 - 25 m2, klimatizace,
SAT TV, sprcha, WC, fén, zdarma WIFI, maximální počet lůžek 2 • podkroví
1/2 - 25 m2, klimatizace, SAT TV, sprcha, WC, fén, zdarma WIFI, maximální
počet lůžek 2 • Comfort pokoje 1/2 (+2) hory - 25 m2, 1. patro, bez balkonu,
klimatizace, SAT TV, sprcha, WC, fén, zdarma WIFI, maximální počet lůžek 4
• Comfort pokoje 1/2 (+1) moře - 25 m2, 1. patro, balkon, klimatizace, SAT TV,
sprcha, WC, fén, zdarma WIFI, maximální počet lůžek 3
Rodinný pokoj 1/2+2 deluxe - 35 m2, 2. patro (podkroví), velký balkon, pohled
moře, klimatizace, SAT TV, DVD, lednice, sprcha, WC, fén, zdarma WIFI, maximální počet lůžek 4. Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Hosté pensionu Mol mají na služby a la carte v restauraci slevu 10%.
Parkování zdarma, Dětská postýlka zdarma

Klimatizace

Drvenik – penzion Mol
Typ ubytování / datum

1/2 Standard přízemí, 2. patro
1/2+1 a 1/2+2 Comfort 1. patro výhled ulice
1/2+1 balkon moře, Comfort 1. patro
Rodinný 1/2(+2) BM de luxe 2. patro
Slevy: dítě 0-4,99 let bez nároku na lůžko
2. dítě 0-1,99 let bez služeb

27.04. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
21.09. - 12.10. 07.09. - 21.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.
5 390
5 810
6 300
7 280
9 170
6 090
6 580
7 000
8 470
10 150
6 790
7 770
8 680
9 660
12 040
7 490
8 680
9 380
11 060
13 230
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

DRVENIK – GORNJA VALA

Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, 7x polopenzi, pobytovou taxu, klimatizaci, parkování. Fakultativně: Pokoj 1/2 jako 1/1 +50%.
Sleva: 1. D 5-11,99 na přistýlce s 2 dosp. os. - 50 %, 2. dítě 2-11,99 let s 2 dosp.
osobami - 50 %, 2. dítě 2-11,99 let s 2 dosp. osobami - 30%, 2. dítě 12-14,99
let na přistýlce se 2 dosp. os. - 30 %, D 2-11,99 let na vlast. lůžku s min. 1
dosp.os. - 20 %, osoba nad 15 let na přistýlce - 20 %.

HOTEL IVANDO

tttt

Hotel Ivando je rodinný hotel a nachází se v městečku Drvenik - Gornja Vala,
cca 50 metrů od oblázkové pláže lemované stromy. Hotel byl v letech 2014
- 2015 renovován a je v kategorii 4****. Parkování je možné před hotelem.
V hotelu je 10 dvoulůžkových, 5 trojlůžkových, 5 čtyřlůžkových pokojů. Hotel
má 4 patra - v přízemí se nachází restaurace, pokoje jsou v patrech.
Popis pokojů: každý pokoj má koupelnu se sprchou, WC a fénem, SAT TV,
miniledničku, klimatizaci a balkón se zahradním nábytkem s přímým nebo
bočním výhledem směrem na moře.
Stravování: klimatizovaná restaurace nabízí možnost polopenze - snídaně
bufetovým způsobem, večeře výběrem ze 3 menu (polévka, salátový bufet,
hlavní jídlo, dezert a 0,2 l. piva, vína nebo nealko nápoje). Možnost dokoupení obědů za příplatek 270 Kč na osobu a den.
Děti do 2,99 let bez služeb zdarma.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Příjezdy denně autem na vyžádání v CK.
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu v pokoji pro příslušný počet osob,
1x polopenzi s nápojem, pobytovou taxu.
Fakultativně: pokoj 1/1 +50%, oběd 270 Kč/den, dětská postýlka 4 Eur/den
(platba na recepci).

Klimatizace

DEPANDANCE CROATIA
Drvenik – hotel Ivando

(cena za pokoj a příslušný počet osob na 1 noc, minimum je 7 nocí pobytu)
31.03. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 07.07. 07.07. - 25.08.
cena za pokoj a noc + polopenze
29.09. - 31.10. 15.09. - 29.09. 08.09. - 15.09. 25.08. - 08.09.
1/2 SWC B KL
(cena za 2 osoby)
1 960
2 300
2 530
3 370
4 050
1/3 SWC B KL
(cena za 3 osoby)
2 630
2 970
3 200
4 050
4 720
1/4 SWC B KL
(cena za 4 osoby)
2 970
3 310
3 540
4 720
5 060
Typ ubytování / datum

Drvenik – Depandance Croatia (cena za pokoj a příslušný počet osob na 1 noc)
Typ ubytování / datum
cena za pokoj/apartmán a noc

1/2 SWC BM KL
1/3 SWC BM KL
1/4 SWC BM KL
Studio 2 B KL
Studio 2+1 B KL
Apartmán 2 BM KL
Apartmán 3 BM KL
Apartmán 4 BM KL
Apartmán 5 BM KL

(cena za 2 osoby)
(cena za 3 osoby)
(cena za 4 osoby)
(cena za 2 osoby)
(cena za 3 osoby)
(cena za 2 osoby)
(cena za 3 osoby)
(cena za 4 osoby)
(cena za 5 osob)

Nástup na pobyt/min. počet nocí
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01.05. - 25.05. 25.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 07.07. 07.07. - 25.08.
29.09. - 31.10. 15.09. - 29.09. 08.09. - 15.09. 25.08. - 08.09.
1 920
2 260
2 500
3 340
3 880
2 600
2 940
3 170
4 010
4 380
2 940
3 270
3 510
4 350
4 720
1 960
2 300
2 530
3 370
4 050
2 630
2 970
3 200
4 050
4 720
2 630
2 970
3 310
3 880
4 720
3 040
3 710
4 050
4 720
5 390
3 370
4 050
4 720
5 060
5 730
3 710
4 550
5 060
5 390
6 400
denně/7

denně/7

denně/7

denně/7

denně/7

Depandance Croatia patřící k hotelu Ivando byla postavena v roce 2014 a nacházejí se v ní hotelové pokoje i apartmány, vždy s polopenzí. Depandance je
postavena přímo za hotelem Ivando, vzdálená do 100 metrů od moře.
Ubytování: Dvulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek: každý pokoj má
koupelnu s WC, klimatizaci, malou chladničku, SAT TV, balkon orientovaný
směrem na moře (boční výhled ).
Studio pro 2-3 osoby: každé studio má koupelnu s WC, klimatizaci, vybavený
kuchyňský kout s chladničkou, SAT TV, balkon orientovaný směrem na moře
(boční pohled).
Apartmány: apartmány pro 2-6 osob mají vybavenou kuchyň (velká lednice,
trouba), koupelnu s WC, 1 ložnici + lůžka v obývací místnosti, balkon orientovaný směrem na moře ( boční výhled ) klimatizace, SAT TV. 6. osoba
v apartmánu ZDARMA. Parkování v blízkosti hotelu.
‘Stravování: klimatizovaná restaurace v hotelu Ivando nabízí možnost polopenze - snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem ze 3 menu (polévka,
salátový bufet, hlavní jídlo, dezert a 2 dcl piva, vína nebo nealko nápoje).
Možnost dokoupení obědů za příplatek 270 Kč na osobu a den.
Děti do 2,99 let bez služeb zdarma.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Příjezdy denně autem na vyžádání v CK.
Cena zahrnuje: 1x ubytování v depandanci (pokoj, apartmán, studio - dle výběru) pro příslušný počet osob, 1x polopenzi s nápojem, pobytovou taxu.
Fakultativně: pokoj 1/1 +50%, oběd 270 Kč/den, dětská postýlka 4 Eur/den
(platba na recepci).

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

ADRIATIQ HOTEL LAGUNA

ttt

hotel Labineca

Hotel Laguna leží v borovicovém háji u dlouhé oblázkové pláže. Od pláže ho
odděluje pouze promenáda do centra Gradacu, vzdáleného asi 700 m.
Vybavení hotelu: hotel disponuje 275 pokoji, dohromady ve třech tříposchoďových budovách. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, směnárna, kavárna, sejf, terasa, TV místnost.
Popis pokojů: všechny pokoje jsou orientované na mořskou stranu
dvoulůžkové pokoje comfort (hlavní budova) některé s možností přistýlky
mají klimatizaci, koupelnu (sprcha, WC), balkón na mořskou stranu, SAT TV,
telefon. dvoulůžkové pokoje (hlavní budova a depandance A - 50 m od
hlavní budovy) některé s možností přistýlky mají koupelnu (sprcha, WC),
balkón na mořskou stranu, SAT TV, telefon.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení
obědů do 15.06.2019 a od 07.09.2019 - 270 Kč na osobu a den, v termínech
15.06. - 07.09.2019 - 330 Kč/den nebo all inclusive light v termínech do
15.06.2019 a od 07.09.2019 - 330 Kč/den a v termínech 15.06. - 07.09.2019
- 400 Kč/den
Pláž: oblázková, před hotelem.
Sport, zábava: tenisové kurty, vodní sporty.

hotel Laguna

Klimatizace

GRADAC
Comfort pokoj

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 31.3.2019
a 100% platbě do 15.4.2019.
Depandance 1/2 pokoj

depandance 1/3 pokoj

Gradac - Adriatiq hotel Laguna
17.05. - 25.05.
21.09. - 13.10.
5 110
5 600
6 090
zdarma

Typ ubytování / datum

1/2(+1) SWC BM depandance
1/2+1 SWC BM hl. budova
1/2+1 SWC BM KL Comfort hl. budova
Slevy: 1. dítě 0-11,99 na přistýlce se 2 dosp. os.

25.05. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 24.08.
07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
6 580
7 980
10 150
7 490
9 170
11 550
8 470
10 150
12 250
zdarma
zdarma
zdarma

dítě 0-11,99 s 1 dosp. os v 1/2

20%

20%

20%

12+ na přistýlce v 1/2(+1)

10%

10%

10%

10%

denně/2

denně/2

denně/7

denně/7

Nástup na pobyt/min. počet nocí

20%

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: dětská postýlka 0-2,99 let za 3,Eur/den-platba na místě, parkování 4,-Eur/auto/den-platba na místě, lednička 5 Eur/den.

ADRIATIQ HOTEL LABINECA

ttt

Hotel Labineca se nachází v bezprostřední blízkosti pláže, v západní části
města Gradac.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, směnárna, kavárna, sejf, terasa, parkoviště, venkovní bazén.
Popis pokojů: v hlavní budově dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky a rodinné pokoje, v depandanci hotelu se nacházejí dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, mají koupelnu se sprchou a WC, balkón
směrem na moře nebo do parku, telefon, SAT TV, klimatizaci.
Stravování: ALL INCLUSIVE formou bufetu.
Zábava a sport: venkovní bazén se sladkou vodou, tenis, minigolf, vodní
sporty, taneční terasa.
Pláž: oblázková, přímo u hotelu.

depandace hotelu

hotel Labineca

Depandance family 2+2
Klimatizace

Pokoj comfort

Gradac – Adriatiq hotel Labineca
Typ ubytování / datum

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
First minute 10% při rezervaci do 31.3.2019
a 100% platbě do 15.4.2019
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji, 1x ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu. Fakultativně: Dětská postýlka - 3 Eur/den, trezor
- 3 Eur/den - nutno nahlásit při rezervaci, platba na místě. Hlídané parkoviště
- 10 Eur/noc, platba na místě.

cena za osobu a noc
1/2 SWC BM KL comfort
1/2+1 SWC BM KL comfort
Family room 2/2 SWC KL comfort
premier 1/2 (+1) SWC BM depandance
premier 1/2+2 SWC BM depandance
stand.1/2+2 SWC BM depandance
stand.1/2+2 SWC BP depandance
Slevy: dítě 0-11,99 let na přistýlce

19.04. - 27.04. 27.04. - 25.05. 25.05. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 20.07. 20.07. - 17.08.
21.09. - 31.10.
07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
1 160
1 370
1 650
2 130
2 440
2 510
1 160
1 370
1 650
2 200
2 550
2 580
1 400
1 610
1 860
2 580
3 000
3 070
1 440
1 650
1 890
2 620
2 960
3 000
1 540
1 790
2 100
2 780
3 160
3 230
1 370
1 510
1 790
2 550
2 830
2 890
1 270
1 440
1 720
2 480
2 760
2 830
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

2 děti 3-11,99 let na 3. a 4. lůžku

50%

50%

50%

50%

50%

50%

dítě 0-11,99 let na pevném lůžku

30%

30%

30%

30%

30%

30%

12+ na přistýlce v 1/2+1

10%

10%

10%

10%

10%

10%

denně/1

denně/1

denně/1

denně/1

denně/4

denně/4

Nástup na pobyt/min. počet nocí
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Gradac a Brist – ubytování v soukromí
Typ ubytování / datum

Apartmán 2 - Studio 2
Apartmán 3 - Studio 3
Apartmán 2+2
Apartmán 4
Apartmán 5
Apartmán 6
Apartmán 7
Apartmán 8

18.05. - 01.06.
21.09. - 26.10.
6 029
8 222
9 135
10 414
11 815
13 154
14 312
15 895

01.06. - 29.06.
31.08. - 21.09.
6 930
9 450
10 500
11 970
13 580
15 120
16 450
18 270

24.08. - 31.08.
8 400
10 850
14 560
14 560
15 470
16 800
18 130
19 880

29.06. - 06.07.
17.08. - 24.08.
9 310
12 040
15 750
16 730
17 850
19 460
21 210
22 540

06.07. - 17.08.
9 800
13 020
16 940
17 640
18 760
20 650
21 700
23 450

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna
1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.

GRADAC a BRIST
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Soukromé apartmány jsou umístěny v Gradacu a Bristu. Minimální kvalita
nabízeného ubytování je jedna hvězdička. Jedná se o apartmány No name.
Druhy apartmánů: S2 nebo A2, S3 nebo A3, A2+2, A4, A5, A6, A7, A8. Jsou
kompletně vybavené pro příslušný počet osob, mají koupelnu se sprchou a WC
a vybavený kuchyňský kout. U ubytovacího zařízení je vždy balkon nebo terasa,
nebo společný balkon a terasa. Děti do 1,99 let jsou na lůžku s rodiči zdarma.
Stravování: vlastní. Pláž: oblázková, s pozvolným vstupem do moře.
Parkování: zajištěno v blízkosti apartmánu. Od moře jsou vzdáleny maximálně
450 metrů. Restaurace jsou vzdálené maximálně 500 metrů od ubytování.
Akce 7=6 se vztahuje na termíny do 01.06. a od 21.09.2019 a je již zahrnuta
v ceně. Platí pro pokoje s polopenzí i apartmány.

GRADAC a BRIST
POKOJE S POLOPENZÍ

Gradac a Brist – pokoje v soukromí s polopenzí
Typ ubytování / datum

1/2 SWC
Dítě 2-5,99 let na vlastním lůžku

1/2+1 SWC
Dítě 2-5,99 let na přistýlce

18.05. - 01.06. 18.05. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 17.08. 24.08. - 31.08.
31.08. - 26.10. 17.08. - 24.08.
4 994
5 740
6 230
6 440
5 950
3 167
3 640
4 130
4 410
4 620
4 994
5 740
6 230
6 440
5 950
3 167
3 640
4 130
4 410
4 620

Soukromé dvoulůžkové pokoje jsou rozmístěny v Gradacu a Bristu v privátních vilách. Pokoje jsou vzdáleny od moře maximálně 450 metrů. Minimální
kvalita nabízeného ubytování je jedna hvězdička. V ubytovacím zařízení je
vždy balkon nebo terasa nebo společný balkon nebo společná terasa. Dítě
0-1,99 let na lůžku s rodiči zdarma. Pokoj se musí rezervovat minimálně pro
2 osoby. Ubytování: Pokoje mají koupelnu se sprchou a WC, některé mají
možnost přistýlky. Nemají možnost vaření. Parkování v blízkosti.
Stravování: formou polopenze, zajišťěno v restauraci vzdálené maximálně
500 metrů od ubytování.
Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji za osobu, 7x stravování
(polopenze), pobytovou taxu.

APARTMÁN DUBRA

KOMARNA

Apartmán se nachází ve vesničce Komarna, 3 km od Kleku. Má 2 dvoulůžkové
ložnice, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací pohovka), koupelnu,
WC, SAT TV, klimatizaci, kompletně vybavenou kuchyň, terasu s posezením,
parkoviště, venkovní gril, venkovní sprchu. Apartmán je čistě a pěkně zařízen.
Pláž je vzdálena do 50 metrů, je jak oblázková tak i betonová plata. Lehátka
a slunečníky na pláži jsou zdarma (omezený počet). V apartmánu může být
ubytováno 4 až 6 osob. Je vhodný pro klidnou dovolenou. Vesnička Komarna
má mini market, restauraci, dětské
hřiště, koktejl bar na pláži, půjčovnu
vodních atrakcí. Možnost rybolovu,
který organizují majitelé apartmánu,
zdarma. Možnost domácích mazlíčků na vyžádání 5 Eur/den - platba
při příjezdu. check in 16 :00 check
out 10:00 • wifi zdarma

Klimatizace

Komarna – apartmán Dubra
Typ ubytování / datum 20.04. - 08.06. 08.06. - 15.06. 31.08. - 07.09. 15.06. - 29.06. 17.08. - 24.08. 29.06. - 13.07.

Apartmán 4+2

14.09. - 26.10. 07.09. - 14.09.
6 860
8 050

9 030

24.08. - 31.08.
10 220

14 560

15 820

13.07. - 20.07. 20.07. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17 500
18 480

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. V apartmánu může být až 6 osob.

Luxusní kamenná vila s bazénem, tenisovým kurtem, nacházející se 9 km od Kleku a 8 km od moře s přímým
pohledem na poloostrov Pelješac. Kapacita vily je až 15
osob v pěti ložnicích (12 lůžek + 3 přistýlky). Každý
pokoj má vlastní koupelnu a WC. V domě je velká obytná
místnost s obří LCD televizí, plně vybavená kuchyň a prádelna. Dům je plně klimatizovaný, 2 velké terasy, plně
vybavená letní kuchyň s krbem, vinotékou. Dále je k dispozici dětské hřiště, bazén s protiproudem, multifunkční
sportovní hřiště (tenis, volejbal, malá kopaná), parkoviště před vilou. Vhodné pro náročné zákazníky.
Více fotografií a informací na www.mediteran.cz
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Rezervace a cena pobytu na vyžádání.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

KLEK

Turistické středisko Klek je vzdáleno 40 km od Gradacu a zhruba 70 km
od Dubrovníku. Nachází se v olivovém háji, v blízkosti oblázkové pláže.

APARTMÁNY BONACA

ttt

Apartmány Bonaca se nacházejí v centru malého přímořského městečka
Klek, které leží v nádherné zátoce pod Jadranskou magistrálou mezi Splitem
a Dubrovníkem. Komplex tvoří 43 moderně vybavených apartmánů se samostatnými vchody. Všechny apartmány jsou vybaveny satelitní televizí a
klimatizací (za příplatek). Apartmány mají buď dvě ložnice s oddělenými
lůžky nebo 1 ložnici a denní místnost s rozkládácím gaučem pro 2 osoby. WIFI
zdarma v blízkosti apartmánů. Apartmán A4 - 2 x ložnice: (max 4 osoby) SAT TV, klimatizace, 2 ložnice s oddělenými lůžky, plně vybavená minikuchyně, velká lednice, denní místnost s jídelním koutem, koupelna se sprchou
a WC, terasa. Apartmán A2+2+1 - 1 ložnice: (max 5 osob) - SAT TV, klimatizace, 1 ložnice s oddělenými lůžky (možnost spojení lůžek), plně vybavená
minikuchyně, velká lednice, jídelní kout, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 dospělé osoby, koupelna se sprchou a WC, terasa. Možnost pátého
lůžka či dětské postýlky. Stravování: vlastní. Možnost dokoupení snídaní,
obědů nebo večeří v restauraci TN Klek. Děti do 9,99 let mají slevu 20% na
stravování. Stravování se hradí na místě, ale je nutné nahlásit již při rezervaci.
Možnost využití letní kuchyně na vlastní přípravu grilovaných pokrmů.
Pro děti je k dispozici dětské hřiště. Na recepci je možné zapůjčení rakety na
tenis, badmington, pálky na stolní tenis či míčů - zdarma. Ve vesnici je k dispozici: ambulance, pošta, směnárna, novinový stánek, prodejna suvenýrů,
kostel, restaurace a la karte, aperitiv bary, mini market, pizzerie, cukrárna.
Sport: tenis, stolní tenis, minigolf, hřiště pro hru "boccia", dětské hřiště. •
Domácí mazlíčci na vyžádání za poplatek 7 Eur/den- platba na místě •
Klimatizace za poplatek 4 Eur/den v období 29.6.-31.8. 2019, platba na recepci. • CHECK-IN OD 16:00 HOD. • CHECK-OUT DO 10:00 HOD. • Do 15.6.
a od 7.9. je příjezd možný denně a minimum jsou 4 noci, jinak příjezdy v sobotu a pobyty na 7 / 14 / 21 dní případně jiný den nástupu na dotaz v CK.

Klimatizace

Výhodné ceny
pro skupiny

letní kuchyně s posezením

Aktivity pro nejmenší

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 20 % pro termíny 20.4.-8.6. a 14.9.-26.10.2019 platí do 1.4. 2019 a 100 % platba do 15.4.2019
Sleva 10% při rezervaci do 1.3.2019 a 100% platbě do 15.3.2019 (platí na všechny termíny)
Sleva 5% při rezervaci do 1.5.2019 a 100% platbě do 15.5.2019. (platí na všechny termíny)
Akce 7=6 v termínech 8.6. - 22.6. a 31.8. - 14.9.je již zahrnuta v ceně a nedá se sčítat se slevou za včasný nákup.

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo - výměna 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou
taxu, možnost pátého lůžka - přistýlky nebo dětské postýlky (v A2+2+1).
Fakultativně: možnost dokoupení stravování - snídaně 5 Eur, oběd/večeře 11
Eur na os./den - objednání předem, platba na místě, Pes na vyžádání 6 Eur/den
- platba na místě. Klimatizace za poplatek 4 Eur/den v období 29.6.-31.8.
2019, platba na recepci.
Povinný příplatek: parkování 3 Eur/auto/den - platba na recepci.

Apartmán 2+2+1 (1x ložnice)

Apartmán 4 (2 x ložnice)

Klek – apartmány Bonaca
Typ ubytování / datum

Apartmán 2+2+1 (cena za 4 osoby)
Přistýlka v apartmánu 2+2+1 (možno i pro dospělou osobu)

Apartmán 4

20.04. - 08.06. 08.06. - 15.06. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 20.07. 20.07. - 27.07. 27.07. - 10.08.
14.09. - 26.10. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.
10.08. - 17.08.
5 040
4 994
7 064
9 310
12 880
13 580
14 070
15 750
16 450
16 940
1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

5 530

5 420

7 491

10 290

14 070

14 770

15 260

16 940

17 920

18 130

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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HOTEL STELLA

ttt

Hotel Stella nabízí pěkné ubytování na Neumské riviéře, společně s atraktivní
polohou představují prvotřídní místo pro odpočinek. Hotel má aperitiv bar,
kavárnu s letní terasou, restauraci s terasou a výhledem na Neumský záliv,
WiFi připojení pro hosty hotelu zdarma.
Hotelový bazén otevřen od cca 15.6. do 15.9. - podle počasí. Hotel má nově
zrekonstruovanou recepci, hotelovou restauraci, venkovní terasu, nově postavený bazén, pokoje byly částečně renovovány (koberce, matrace atd.)
Ubytování: Všechny pokoje jsou prostorné, s balkónem a pohledem na moře,
klimatizované. V pokojích je i telefon, rádio, mini bar a fén. Ubytování je
možné v pokojích Comfort, 27m2, nebo v pokojích Superior, 40m2.
Stravování: formou polopenze - snídaně i večeře formou bufetu.
Pláž: oblázková, s betonovými platy. Na hotelové pláži je možné si za poplatek zapůjčit lehátka, slunečníky. Přístup k pláži je po schodišti s odpočívadly.
Parkoviště v blízkosti hotelu zdarma. Wifi - zdarma v Lobby baru.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Animační programy pro děti a dospělé od
1.7. do 31.8. 2019.

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31.1. a 100% platbě do 10. 2. 2019.
Sleva 10% při rezervaci od 1.2. do 28.2. a 100% platbě do 10. 3. 2019.
Sleva 10% při rezervaci od 1.3. do 31.3. a 100% platbě do 10. 4. 2019.

Neum – hotel Stella
24.05. - 14.06.
06.09. - 27.09.
6 370
zdarma
7 280
zdarma

14.06. - 05.07.
23.08. - 06.09.
7 280
zdarma
8 260
zdarma

05.07. - 23.08.

dítě 7-11,99 na PR se 2 dosp. os.

31.03. - 24.05.
27.09. - 31.10.
5 880
zdarma
6 860
zdarma

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/2

denně/2

denně/2

denně/2

Typ ubytování / datum

1/2+1 SWC BM KL pokoj Comfort
dítě 7-11,99 na PR se 2 dosp. os.

1/2+1 SWC BM TV KL pokoj Superior

7 980
3 780
8 960
4 270

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi, pobytovou taxu. Fakultativně: oběd 280 Kč/os./den. Slevy: Dítě do 2,99 let bez lůžka - zdarma, Dítě 0-6,99 let s 2 dosp. osobami zdarma, Dítě 2-6,99 let
s 1 dosp. osobou v 1/2 - 50 %, Dítě 7-11,99 let s 1 dosp osobou v 1/2 - 30 %, 3. osoba 12 + na lůžku - 30 %

schodiště k pláži, hotel

GRAND HOTEL NEUM
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Grand Hotel Neum je nově zrekonstruovaný největší hotel na Neumské riviéře. Svým hostům nabízí možnost dovolené po celý rok. K dispozici jsou jednolůžkové, dvoulůžové a třílůžkové pokoje s pohledem na moře, do parku
s balkonem i bez balkonu.
Ubytování: Všechny pokoje jsou moderně zařízené, mají klimatizaci, LCD SAT
TV, fén, koupelnu a WC, WiFi, sejf, minibar a telefon. Pokoje směrem na moře
(dvoulůžkové a třílůžkové mají možnost 1 přistýlky). Možnost rodinných pokojů (2 propojené pokoje). Hotel má k dispozici i pokoje pro osoby tělesně
postižené. K pláži se dostanete výtahem nebo pěšky.
V hotelu je nově Wellness centrum a spa na ploše 2000 m2. K dispozici je
solná komora, finská sauna, masáže, parní koupele, fitness.
Stravování: formou polopenze - snídaně i večeře formou bufetu. Možnost
dokoupení obědů - 430 Kč/osoba/den.
Bazény: Otevřený/krytý bazén s mořskou vodou a dále dětský bazén.
Pláž: přírodní oblázková, vhodná pro děti i neplavce, na pláži jsou sprchy,
převlékací kabiny, WC, možnost půjčení slunečníků, lehátek, šlapadel atd.
k moři se pohodlně dostanete výtahem z recepce.
Domácí mazlíčci nejsou v hotelu povoleni.
garážové stání za poplatek 5,-Eur/den - platba ne recepci
Check in od 14.00, check out do 11.00.
Nově možnost ALL INCLUSIVE, ceny na www.mediteran.cz

Klimatizace

Neum – Grand hotel Neum
Typ ubytování / datum

1/2 SWC P
1/2(+1) SWC BM

04.01. - 27.04. 27.04. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 13.07.
11.10. - 01.12. 21.09. - 11.10. 31.08. - 21.09. 17.08. - 31.08.
8 050
8 960
9 870
11 690
8 960
10 290
11 200
13 510

13.07. - 17.08.
12 600
14 420

Slevy: D 0-6,99 let na PR

50%

50%

50%

50%

50%

Dítě 0-6,99 na vlastním lůžku

50%

50%

50%

50%

50%

Dítě 7-11,99 let na vlastním lůžku

30%

30%

30%

30%

30%

D 7-11,99 let se 2 dosp. os. v 1/2+1

30%

30%

30%

30%

30%

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5
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Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi, WiFi, parkování, vstup do bazénu, pobytovou taxu. Fakultativně:
oběd - 430 Kč/os./den. Slevy: Dítě do 2,99 let bez lůžka - zdarma, osoba
12+ na přistýlce - 20 %.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz
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Klimatizace

bazén hotelu Sunce

HOTEL SUNCE

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji,
7x polopenzi, pobytovou taxu.Fakultativně: dětská postýlka 5 Eur/den - platba na místě. Dítě do 2,99 let bez lůžka - zdarma.
Slevy na děti: Dítě do 6,99 let v pokoji 1/2+1 s 2 dosp. osobami
- zdarma; dítě 7-11,99 let v 1/2+1 s 2 dosp. osobami - sleva 70 %,
3. osoba starší 12+ v 1/2+1 nebo 1/2+2 s 2 dosp. osobami - 20%;
2. dítě do 11,99 let v 1/2+1 s 2 dosp. osobami - 50 %.

ttt tttt
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Hotel Sunce je jeden z nejmodernějších hotelů v Bosně a Hercegovině. Nachází se v bezprostřední blízkosti moře a nedalo od centra Neumu.
Vybavení: V hotel disponuje 400 lůžky. Hostům je k dispozici aperitiv bar,
TV sál, prodejna suvenýrů, pizzerie, pivnice, restaurace. Všechny pokoje jsou
po kompletní renovaci. Parkování aut na přilehlých parkovištích u hotelu,
možnosti kryté garáže za poplatek. Velký bazén u pláže.
Pokoje: Pokoje jsou standardně vybaveny koupelnou se sprchou a WC, klimatizací, SAT TV, WIFI , fénem a balkónem směrem na moře nebo do parku,
některé pokoje jsou bez balkónu. Možnost jednolůžkové pokoje za příplatek
40%, dětská postýlka na vyžádání - 5 Eur/den.
Stravování: formou polopenze - snídaně bufet, večeře výběr z menu. Možnost dokoupení obědů za 300-400 Kč /osobu/den podle období. Každý
týden slavnostní večeře a každý večer živá hudba.
Pláž: písečno -oblázková-přímo před hotelem
Hotel disponuje několika pokoji pro tělesně postižené.

Neum – hotel Sunce
06.04. - 27.04. 27.04. - 18.05. 18.05. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
19.10. - 01.11. 28.09. - 19.10. 07.09. - 28.09. 24.08. - 07.09.
6 440
7 000
7 840
10 080
11 060
6 930
7 350
8 540
10 780
11 970
7 350
8 050
9 170
11 620
12 600
7 840
8 540
9 870
12 390
13 300

Typ ubytování / datum,

1/2 SWC KL
1/2+1 SWC BP KL
1/2+1 SWC BM KL
1/2+2 Family PB
Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/5

denně/5

denně/3

denně/3

denně/3

HOTEL ZENIT
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Hotel je umístěný v blízkosti moře. Má k dispozici 330 lůžek rozdělených do
jedno a dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Všechny pokoje mají přímý telefon a většina balkon s pohledem na moře.
Vybavení hotelu: bar, kafé bar, pivnice, letní terasa s barem. Dále se v hotelu
nachází krytý bazén s mořskou vodou, sauna, fitness, hřiště na košíkovou,
házenou atd. Hotel má vlastní přírodní pláž vybavenou všemi rekvizitami
pro hosty hotelu k příjemnému odpočinku.
Stravování: polopenze - snídaně, večeře formou bufetu.

Neum – hotel Zenit
Typ ubytování / datum

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 5% při rezervaci do 30.5. a 100% platbě do 10.6. 2019.
Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji, 7x polopenzi, pobytovou taxu.
Fakultativně: chladnička na pokoji - 5 Eur/den, garážové stání pro osobní
auto - 5 Eur/den - platba na recepci, oběd 260 Kč/den. Dítě do 2,99 let bez
služeb - zdarma.

1/2+1 SWC
1/2+1 SWC B KL
Slevy: 1. dítě 0-11,99 na přistýlce se 2 dosp. os.
dítě 0-2,99 let bez lůžka

01.04. - 11.05.
28.09. - 08.11.
6 300
7 140
zdarma
zdarma

11.05. - 08.06. 08.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.
7 280
8 190
8 610
8 050
9 170
9 660
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

2. dítě 0-11,99 l. na přistýlce se 2 dosp. os.

50%

50%

50%

50%

dítě 3-11,99 l. s 1 dosp. os. v 1/2

20%

20%

20%

20%

osoba nad 12 let na přistýlce

15%

15%

15%

15%

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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HOTEL NOVA

tttt

Villa Nova je malý rodinný aparthotel, který leží v Neumském zálivu, v klidnější části města Neum, pod magistrálou. Na pláž, která je částečně kamenitá
a betonová, vedou krátké schody (asi 20 m). Vstup do moře je po žebříku.
Nedaleko hotelu je však i pláž s pozvolným vstupem do moře, která je
vhodná pro děti. V hotelu je restaurace, zahradní kavárna s terasou, internetový koutek. Hotel má hlavní část a depandance, které jsou přímo proti
hotelu.
Vybavení pokojů: všechny pokoje mají balkón s výhledem směrem na moře,
koupelnu se sprchou, WC a fénem, klimatizaci, mini bar, SAT-TV, telefon, internetový přístup wi-fi. Dvoulůžkové pokoje mají možnost jedné přistýlky,
rodinné pokoje.
Dětská postýlka za poplatek 6 Eur na den - platba na místě.
Příplatek za jednolůžkový pokoj je 50%.
Stravování: polopenze ( snídaně, večeře). Možnost dokoupení obědů za 330
- 400 Kč na osobu den podle termínu.
Hotel má vlastní parkoviště. V centru města jsou obchody, restaurace, bary,
pizzerie, banka.

NEUM - BiH

hotel

depandance

Neum – hotel Nova
Typ ubytování / datum

06.07. - 24.08.
10 780
11 690
12 600

1/2 SWC KL
1/2+1 SWC KL BP
1/2+1 SWC BM KL

15.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
8 960
9 870
10 570

18.05. - 15.06.
07.09. - 28.09.
8 260
8 750
9 450

20.04. - 18.05.
28.09. - 26.10.
6 930
7 560
8 050

ADRIATIQ HOTEL FARAON

TRPANJ

Klimatizace

Rodinné pokoje

Comfort směr moře

Cena zahrnuje: ubytování pro 1 osobu na 7 nocí, 7 x polopenzi, pobytovou
taxu.
Slevy: dítě 0-2,99 let bez lůžka - zdarma, dítě 2-11,99 let se 2 dosp. os v 1/2+1
- 50 %, dítě 3-11,99 s 1 dosp. os. v 1/2 - 30 %, 12+ na přistýlce v 1/2+1 - 20 %.

Premium směr moře

ttt

Hotel Faraon se nachází na poloostrově Pelješac v městečku Trpanj. Leží
ve svahu v těsné blízkosti oblázkové pláže.
Vybavení hotelu: recepce, wifi internet na recepci, restaurace, kavárna,
aperitiv bar, směnárna, TV místnost, sejf, bazén pro děti i dospělé, bar
u bazénu, parkoviště.
Vybavení pokojů: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky mají koupelnu se sprchou, fénem a WC, SAT TV, telefon, balkón směrem na mořskou stranu. Klimatizované rodinné pokoje mají výhled směrem
na mořskou stranu nebo do parku. Mají dvě oddělené dvoulůžkové ložnice, pokoje směrem na moře mají balkón. V hotelu se nacházejí i jednolůžkové pokoje. Pokoje Premium jsou prostornější a lépe vybavené,
koupelna má vanu a bidet.
Stravování: all inclusive. V rámci all inclusive v hotelu probíhají animace
pro děti i dospělé. Program ALL INCLUSIVE obsahuje plnou penzi, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, odpolední a večerní svačinky.
Pláž: oblázková, přímo u hotelu, pozvolný vstup do vody.
Sport: venkovní bazén + dětský bazén, aerobic, vodní sporty, stolní tenis.
Program all inclusive také zahrnuje zapůjčení lehátek a slunečníků u bazénu (omezený počet), půjčování silničních i horských kol, animační programy 6x týdně, aerobic, 2x týdně taneční večery s hudbou v hlavní
sezoně. • Možnosti výletů na ostrov Hvar, Korčulu, do města Dubrovník,
Ston, Mostar, národního parku Mljet.

Family pokoj

Trpanj - Adriatiq hotel Faraon • ALL INCLUSIVE
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2+1 SWC BM KL Comfort
1/2+1 SWC BM KL Premium
1/2+2 SWC B KL rodinný směr moře
1/2+2 SWC KL rodinný směr park
Slevy: 1. a 2.dítě 0-11,99 let v rodiném pokoji
1. dítě 0-11,99 let na přistýlce se 2 DO v 1/2+1

25.04. - 18.05. 18.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 24.08.
21.09. - 13.10.
07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 070
1 170
1 510
1 790
2 300
1 210
1 310
1 720
2 090
2 600
1 330
1 550
2 060
2 640
3 350
1 190
1 410
1 750
2 330
3 010
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

2. dítě 3-11,99 let v 1/2+1 se 2 dosp. os.

50%

50%

50%

50%

50%

3. D 3-11,99 let v rod. pokoji se 2 dosp. os

50%

50%

50%

50%

50%

osoba nad 12 let na přistýlce
Nástup na pobyt/min. počet nocí

10%

10%

10%

10%

10%

denně/1

denně/1

denně/1

denně/4

denně/4

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP
- FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 10%
při rezervaci ubytování do 31.3. 2019.
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Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu. Fakultativně: Dětská postýlka - 5
€/den, minichladnička - 5 €/den, trezor na recepci
- 2 €/den, parkování 5 €/den - platba na recepci.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

VILA VALENTINA
Vila Valentina se nachází na Pelješackém poloostrově v městečku Trpanj,
vzdálená 100 metrů od moře a 400 metrů od hlavní silnice. U vily se nachází
krásná zahrada s velkým bazénem ( 40 m2), dětské hřiště, parkovací místo,
prostor pro grilování. Ručníky a utěrky na nádobí nejsou k dispozici, nutno
mít vlastní. Ubytování: Ve vile jsou 4 apartmány. Z toho jsou 3 apartmány
trojlůžkové a 1 apartmán čtyřlůžkový.
A 2+1 (36m2) - ložnice pro 2 osoby + 1 přistýlka pro dítě do max. 11,99 let,
kuchyň a jídelní prostor, SAT-TV, WiFi, koupelna, WC, venkovní terasa
A 2+2 (42m2) - ložnice pro 2 osoby + 2 přistýlky pro děti do max. 11,99 let ve
formě rozkládacího gauče, kuchyň a jídelní prostor, SAT-TV, WiFi, koupelna,
WC, venkovní terasa
Stravování: vlastní.
Pláž: oblázková, vzdálena 200 metrů od moře
Více aktuálních fotografií najdete na www.mediteran.cz.
Klimatizace

TRPANJ
Trpanj - Vila Valentina
01.06. - 30.09.

Typ ubytování / datum

Apartmán 2+1, velikost 36 m2
Apartmán 2+2, velikost 42 m2

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Apartmány se nacházejí na poloostrově Pelješac v městečku Orebić.
Poloostrov Pelješac je známý svým mediteránským podnebím a dlouholetou turistickou
tradicí. Apartmány se nacházejí mezi Velkým
a Malým mořem. Vzdálenost apartmánů je do
350 m od moře.
V nabídce máme apartmány až pro 8 osob,
podrobný popis apartmánů najdete na webových stránkách www.mediteran.cz.
NUTNO VZÍT VLASTNÍ RUČNÍKY,
UTĚRKY, UBRUS
A TOALETNÍ PAPÍR!
Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu. Fakultativně: možnost dokoupení snídaní
za 5 Eur na osobu a den, večeří za 10 Eur na osobu a den, klimatizace
za 5 Eur na den - vše platba na místě

21 910
22 400

Cena zahrnuje: nájem apartmánu pro příslušný počet osob na 7 nocí, spotřebu vody a
energie, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo, pobytovou taxu.
Ručníky a utěrky na nádobí nejsou v ceně
pobytu, nutno mít vlastní.

Apartmány v Orebići
jsou situovány nedaleko
oblíbené pláže Trstenica.

OREBIĆ

Orebić – ubytování v soukromí - 1. zóna
Typ ubytování / datum

Apartmán - Studio 2
Typ A1 - Apartmán 2
Typ A1 - Apartmán 2+1
Typ B - Apartmán 2+2
Typ B1 - Apartmán 4
Typ B1 - Apartmán 4+1
Typ C - Apartmán 4+2

20.04. - 25.05.
14.09. - 12.10.
4 760
5 460
6 650
7 840
9 030
10 220
10 920

25.05. - 15.06.
07.09. - 14.09.
5 250
6 440
7 840
9 730
11 410
12 810
13 300

15.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
7 630
9 030
10 710
11 900
13 790
15 400
16 380

06.07. - 24.08.
9 240
10 710
12 810
13 790
15 680
17 780
18 970

OREBIĆ – MOBILNÍ DOMKY NEVIO
Mobilní domky „NEVIO“ leží v hezkém prostředí, jsou obklopeny zelení, vzdáleny
od pláže cca 50 m. Jedná se o klasické mobilní domky s klimatizací, nabízíme
2 typy mobilních domků. V kempu je recepce, restaurace, kavárna, bazén. Obchod
je zhruba 100 m od kempu. Do starobilého centra Orebiče je to cca 1000 m.
Ubytování: Mobilní domek pro 2-5 osob - COMFORT: 1 x ložnice s francouzským
lůžkem a 1 x ložnice pro 2-3 děti (patrová postel a 2 lůžka), 1x koupelna + WC a 1x
WC, kuchyňský kout v denní místnosti, klimatizace, SAT TV, WiFi, terasa s pěkný
výhledem na moře, parkování. Mobilní domek pro 4-6 osob - DELUXE: 2 x ložnice
- každá se sprchou a WC, kuchyňský kout v denní místnosti, kde je rozkládací pohovka pro 1-2 děti, klimatizace, SAT TV, WiFi, terasa s pěkný výhledem na moře,
parkování. Stravování: vlastní. • Kemp, ve kterém se domky nacházejí, má vlastní
soukromou pláž a leží východně od hlavní pláže Trstenica. Hostům je k dispozici
venkovní bazén, recepce, gril, kafé bar, obchod.

MBH Deluxe

MBH Deluxe

MBH Comfort

Orebić – mobilní domky Nevio
Typ ubytování / datum

Cena zahrnuje: 7x nájem mobilního domku pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energií, parkovací místo, vstup do bazénu v kempu, klimatizaci, závěrečný
úklid, pobytovou taxu.

mobil home (2 osoby) Comfort
mobil home (3 osoby) Comfort
mobil home (4 osoby) Comfort
mobil home (5 osoby) Comfort
mobil home (4 osoby) Deluxe
mobil home (5 osoby) Deluxe
mobil home (6 osob) Deluxe

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

21.04. - 18.05. 18.05. - 22.06. 22.06. - 29.06.
07.09. - 09.11.
17.08. - 24.08.
8 610
13 440
20 090
9 100
13 860
20 580
9 590
14 350
21 070
10 080
15 120
21 560
13 440
18 200
26 810
13 860
18 690
27 510
14 350
19 180
28 700

29.06. - 13.07. 13.07. - 17.08. 24.08. - 07.09.
22 470
22 960
23 660
24 430
27 510
28 000
28 700

26 320
26 810
27 510
28 210
31 080
32 270
33 460

14 840
15 330
15 820
16 310
20 090
20 580
21 560
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OREBIĆ

VILA JELENA

Studio 2

B 2+2

Orebić – vila Jelena
Typ ubytování / datum

A - studio 2
B - Apartmán 2+2
C - apartmán 4-5 osob
D - apartmán 4 osoby_Cix
D - apartmán 5-6 osob_Cix

20.04. - 25.05.
14.09. - 12.10.
6 720
8 890
14 350
16 520
19 180

25.05. - 15.06.
07.09. - 14.09.
7 910
10 780
16 800
16 520
19 180

15.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
10 290
13 160
19 390
20 580
24 640

06.07. - 24.08.
11 480
14 840
22 050
24 640
27 300

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu/studia pro příslušný počet osob, spotřebu vody a energií, klimatizaci, WiFi, parkování, pobytovou taxu.
C 4-5

C 4-5

Vila Jelena se nachází zhruba 60 m od moře a pláže v Orebiči. Do starého centra
Orebiče to je zhruba 250 m, v blízkosti jsou i kavárny, obchody a restaurace.
Dům je v klidném místě, vhodném pro rodiče s dětmi, má venkovní gril.
Ubytování:
typ A - studio pro 2 osoby: je v 1. patře, má jednu místnost s lůžkem pro 2
osoby, kuchyňský kout, klimatizaci, WiFi, SAT TV, koupelnu, WC, balkon s
posezením. Velikost je cca 22 m2.
typ B - apartmán pro 4 osoby (1/2+2): 1. patro, 1x ložnice pro 2 osoby, denní
místnost s lůžkem pro 2 osoby, kuchyňský kout, jídelní stůl, balkon, klimatizace, SAT TV, WiFi, koupelna, WC. Velikost cca 35 m2.
typ C - apartmán pro 4-5 osob: 2. patro vily, 2x ložnice, denní místnost s 1
rozkládacím lůžkem, moderní kuchyňský kout včetně myčky, jídelní stůl, SAT
TV, klimatizace, WiFi, 2x koupelna s WC, velký balkon směr moře. Velikost
apartmánu cca 55 m2. V tomto apartmánu se platí na místě: vratná kauce
150 Eur.
Apartmán Cix pro 4-6 osob: přízemní apartmán, 2x ložnice, 1x koupelna s
WC, 1 x jacuzzi s WC, automatická pračka, velmi pěkná denní místnost s rozkládací sedačkou pro 1-2 osoby, moderní kuchyň s myčkou, jídelní stůl,
SAT TV, klimatizace, WiFi, terasa s nábytkem. Velikost cca 60 m2. Moderní
nový apartmán. V tomto apartmánu se platí na místě: vratná kauce 150 Eur
a závěrečný úklid 20 Eur - platba na místě. Nabízíme možnost ubytování pro
4 osoby a nebo pro 5-6 osob.
Stravování: vlastní • Pláž: cca 60 m od ubytování.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Cix 4-6

Cix 4-6

VILA DUŠKO
Vila Duško se nachází zhruba 300 m od starého centra Orebiče, v blízkosti jsou
restaurace, obchody, kavárny. Parkování je zajištěné u vily.
Ubytování:
typ A - studio pro 2 osoby: 2. patro, denní místnost s lůžkem pro 2 osoby, kuchyňský kout, jídlení stůl, SAT TV, koupelna, WC, klimatizace, balkon směr moře.
velikost cca 20 m2. WiFi zdarma.
typ A - studio pro 2 osoby: 3. patro, denní místnost s lůžkem pro 2 osoby, kuchyňský kout, jídlení stůl, SAT TV, koupelna, WC, klimatizace, balkon směr moře.
velikost cca 20 m2. WiFi zdarma.
typ B - apartmán 2+2: 2. patro, 1 x ložnice, denní místnost s rozkládacím lůžkem
pro 1-2 děti, kuchyňský kout, jídlení stůl, SAT TV, koupelna, WC, klimatizace,
francouzské okno. Velikost cca 30 m2. WiFi zdarma.
typ B1 - apartmán 4: 2. patro, 2 x ložnice, 2 x koupelna s WC, obývací místnost
s kuchyní, SAT TV, balkon směr moře, klimatizace. Velikost cca 45 m2. WiFi
zdarma. • Stravování: vlastní • Pláž: cca 100 m od ubytování.

Orebić – vila Duško
Typ ubytování / datum

A - studio 2 (2. patro)
A - studio 2 (3. patro)
B - apartmán 2+2 (2 osoby)
B - apartmán 2+2 (3 osoby)
B - apartmán 2+2 (4 osoby)
B1 - apartmán 4

20.04. - 25.05. 25.05. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.
14.09. - 12.10. 07.09. - 14.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.
4 830
5 320
6 720
7 700
9 100
4 830
5 320
6 720
7 700
9 100
5 740
6 230
8 400
10 080
10 570
6 230
6 720
8 890
10 570
11 060
6 720
7 210
9 380
11 060
11 480
7 700
9 590
11 480
13 160
14 350

Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu/studia pro příslušný počet
osob, spotřebu vody a energií,
klimatizaci, parkování, pobytovou
taxu.
Více fotografií najdete
na www.mediteran.cz.

VILA MARIS

Orebić – vila Maris
Typ ubytování / datum

typ A - Studio 2
typ B - apartmán 4 (1/2+2), číslo 2
typ B - apartmán 4 (1/2+2), číslo 3
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20.04. - 25.05.
14.09. - 12.10.
6 860
10 430
10 430

25.05. - 15.06.
07.09. - 14.09.
8 050
13 020
13 020

15.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
10 850
14 910
14 910

06.07. - 24.08.
13 230
18 410
18 410

Villa Maris, moderně zařízena a vybavena s jacuzzi, nachází se v blízkosti hlavní
pláže Trstenica. Ve vile jsou tři apartmány, 2 apartmány pro rodiny s 1-2 dětmi
a jedno studio pro 2 osoby. Všechny apartmány jsou klimatizovány a mají bezdrátový přístup k internetu. Uvnitř dvora je dostatek místa na parkování. Ve
dvoře je gril, který mohou hosté využívat.
Ubytování:
Apartmán pro 2-4 osoby, typ 2+2, 1 x ložnice, kompletně vybavená kuchyně
včetně jídleního stolu a obývacím pokojem kde je gauč na roztažení pro 1-2
osoby, koupelna (sprcha) wc, balkón s posezením.
Stravování: vlastní. Pláž: 70 m od ubytování
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.
Cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu/studia pro příslušný počet osob, spotřebu
vody a energií, klimatizaci, parkování, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: vratnou zálohu 150 Eur a závěrečný úklid - 20 Eur - platba
na místě.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOTEL BELLEVUE
DEPANDANCE BELLEVUE
VILLE BELLEVUE

OREBIĆ

tttt

tttt

tttt

V roce 2016 rekonstruovaný a modernizovaný hotelový komplex se nachází
v borovicovém lesíku cca 700 m od centra města Orebič. Hotel leží 50 m
od oblázkové pláže a poskytne vám překrásný pohled na Pelješacký kanál,
staré město Korčulu a ostrovy Mljet a Lastovo.
Vybavení hotelu: recepce, klimatizovaná restaurace, směnárna, velká terasa,
tenisové kurty s osvětlením, hřiště na plážový volejbal, velký a malý bazén
se sladkou vodou , dětské hřiště, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
Hotel - Popis pokojů: v hotelu jsou dvoulůžkové pokoje s pohledem do
parku, superior dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s balkonem pohled
moře, superior dvoulůžkové pokoje směrem do parku s možností přistýlky,
rodinné pokoje s balkonem s pohledem na mořskou stranu (pro 2-4 osoby)
nebo suite s balkonem na mořskou stranu (pro 2-4 osoby). Moderně vybavené pokoje nabízejí hostům výjimečný komfort. Jsou vybaveny pohodlnou
koupelnou s vanou, fénem, klimatizací, SAT TV, telefonem, mini-barem, sejfem a Wi-fi připojením.
Depandance Bellevue leží asi 100 m od hotelu a hosté mohou využívat všech
služeb hotelu Bellevue. Popis pokojů: v depandanci jsou dvoulůžkové pokoje
bez možnosti přistýlky, Superior dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky nebo rodinné pokoje - dva propojené pokoje s 1 koupelnou pro 2-4
osoby. Všechny pokoje v depandanci mají balkon směrem k moři, koupelnu
s WC, fén, klimatizaci, SAT-TV, telefon.

Klimatizace

restaurace

Ville Bellevue se nacházejí poblíž hotelu Bellevue, pouhých 20 m od moře.
Komplex je tvořen 13 dalmatskými domky s kamennými fasádami a jsou obklopeny borovicemi a oleandry. Z vilek je krásný výhled na moře. Ubytování:
ve 13 domcích je 34 pokojů pro 2-5 osob. Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky s terasou směrem na moře, rodinné pokoje pro 2-4 osoby s terasou
směrem na moře, a rodinné pokoje superior s terasou směrem na moře pro
4-5 osob. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, minibarem, trezorem,
SAT TV, rychlovarnou konvicí, telefonem, wifi, koupelnou se sprchou a WC.
Rodinný pokoj superior směr moře -2 ložnice, 1 ložnice s manželkou postelí,
druhá ložnice s oddělenými lůžky, obývací místnost s rozkládacím gaučem,
koupelna se sprchou a WC, terasa na mořskou stranu (min 4/max 5 osob).

cena za osobu a noc
1/2 SWC P (DBL P)
1/2(+1) P superior (SUPP)
1/2(+1) BM superior (SUPBM)
suite BM (SUI)

Stravování: All Inclusive Light - snídaně, večeře a oběd formou bufetu, k hlavním jídlům jsou nápoje (bílé a červené víno, pivo a nealkoholické nápoje)
zdarma.
Pláž: oblázková a skalnatá pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálená
cca 50 metrů od hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži jsou za poplatek.

1/2 BM (DBD)
1/2 (+1) BM superior (SUD)
rodinný pokoj BM ( FMD)

Sleva 15% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 4.3.2019.
Sleva 10% při rezervaci v období 1.3.-31.3.2019
a 100% platbě do 8.4.2019.
Akce 7=6 pro termíny 6.4.- 8.6.2019 a 21.9. - 25.10.2019
v těchto termínech je mimořádná nabídka dítě 0-13,99 na přistýlce
se 2 dosp. os. zdarma. Sleva bude uplatněna při rezervaci.
Prodloužený pobyt 10 a více nocí sleva 10% v termínech 22.6.-14.9.2019.
Slevy se nedají vzájemně kombinovat.
Kompletní fotogalerii jednotlivých ubytování najdete na www.mediteran.cz.

HOTEL ORSAN

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 28.2. a 100% platbě do 4.3. • Sleva 10% při rezervaci v období 1.3.-31.3. a 100% platbě do 8.4.

Orebič - hotel Bellevue
06.04. - 04.05. 04.05. - 18.05. 18.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 17.08.
28.09. - 25.10. 14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.
1 320
1 490
1 660
2 000
2 340
2 680
1 430
1 600
1 930
2 270
2 610
2 950
1 600
1 760
2 100
2 480
2 880
3 290
1 930
2 100
2 440
2 780
3 190
3 590

Typ ubytování / datum

Orebič - depandance Bellevue
1 090
1 190
1 360

1 290
1 360
1 630

1 530
1 630
1 870

1 800
1 900
2 200

2 070
2 170
2 540

2 340
2 440
2 950

Dítě 0-6,99 na přist. v pok. s 2 DO

1 230
1 370
1 430
zdarma

1 470
1 640
1 710
zdarma

1 740
1 880
1 940
zdarma

2 050
2 220
2 280
zdarma

2 320
2 560
2 620
zdarma

2 620
2 960
3 030
zdarma

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/2

denně/2

denně/2

denně/3

denně/3

denně/4

Orebič - Vile Bellevue
1/2(+1) BM (DBV)
rodinný pokoj 1/2+2 BM (FMV)
rodinný pokoj 1/4(+1) superior BM (SUV)

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x All Inclusive Light, pobytovou taxu. Slevy: dítě 7-13,99 let na přistýlce se 2 dospělými osobami
- 50%; dítě 0-6,99 let s 1 dosp. os. v 1/2 - 50 %; 1. a 2. dítě 0-13,99 l. v rod. p. se 2 dosp. os. - 50 %; dítě 7-13,99 v 1/2 pokoji
s 1 dospělou osobou - 25 %; 2 děti 0-13,99 v pokoji 1/2 - 25 %; osoba starší 14 let na přistýlce v pokoji 1/2+1 - 20 %.

ttt

Moderní a komfortní hotel Orsan*** leží v tiché a překrásné písečné zátoce,
v příjemném prostředí cca 1 km západně od centra města. Je obklopen borovicemi a cypřiši. Hotel Orsan má kapacitu 200 lůžek. Vybavení hotelu: recepce,
aperitiv bar, restaurace, kavárna s terasou, TV sál, dětský koutek, venkovní
bazén. Vybavení pokojů: moderní dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky mají koupelnu se sprchou a WC, balkón směrem do parku nebo na moře.
Rodinné pokoje s balkonem a směrem do parku. Všechny pokoje mají klimatizaci, WiFi, SAT TV. Stravování: All Inclusive Light - snídaně, večeře a oběd formou bufetu, k hlavním jídlům jsou nápoje (víno, pivo a nealkoholické nápoje)
zdarma. • Pláž: hotel leží přímo u moře,k oblázkové pláži je to cca 30 metrů.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni, dětská postýlka zdarma.
Sleva 15% při rezervaci do 28.2.2019 a 100% platbě do 4.3.2019.
Sleva 10% při rezervaci v období 1.3.-31.3.2019
a 100% platbě do 8.4.2019.
Akce 7=6 pro termíny 6.4.- 8.6.2019 a 21.9. - 25.10.2019
v těchto termínech je mimořádná nabídka dítě 0-13,99 na přistýlce
se 2 dosp. os. zdarma. Sleva bude uplatněna při rezervaci.
Prodloužený pobyt 10 a více nocí sleva 10% v termínech 22.6.-14.9.2019.
Slevy se nedají vzájemně kombinovat.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x All Inclusive Light, pobytovou taxu.
Slevy: dítě 7-13,99 let na přistýlce se 2 dospělými osobami - 50%; dítě 0-6,99 s
1 dosp. os. v 1/2 - 50 %; 1. a 2. dítě 0-13,99 v rod. p. se 2 dosp. os. - 50 %; dítě 713,99 v 1/2 pokoji s 1 dospělou osobou - 25 %; 2 děti 0-13,99 v pokoji 1/2 - 25 %;
osoba starší 14 let na přistýlce v pokoji 1/2+1 - 20 %.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 28.2. a 100% platbě do 4.3. • Sleva 10% při rezervaci v období 1.3.-31.3. a 100% platbě do 8.4.

Orebič - hotel Orsan
06.04. - 04.05. 04.05. - 18.05. 18.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 05.07. 06.07. - 17.08.
28.09. - 25.10. 14.09. - 28.09. 07.09. - 14.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.
1 020
1 190
1 430
1 630
1 830
2 040
1 090
1 260
1 490
1 700
1 900
2 100
1 090
1 290
1 530
1 800
2 040
2 270
1 190
1 390
1 630
1 900
2 140
2 370
1 290
1 390
1 700
1 900
2 200
2 510
Dítě 0-6,99 na přist. v pokoji se 2 DO
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 SWC BP (DBLBP)
1/2+1 SWC BP (DBPBP)
1/2 SWC BM (DBLMB)
1/2+1 SWC BM (DBPMB)
1/2+2 SWC Family (FAMBP)

Nástup na pobyt/min. počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

denně/2

denně/2

denně/2

denně/3

denně/3

denně/4
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OREBIĆ

OREBIĆ - KEMP PERNA
MOBILNÍ DOMKY ADRIATIC KAMPOVI

Klimatizace

MBH Bianca Premium

MBH Premium

MBH Anya

MBH Anya

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31.1 .2019 a 100% do 15.2.2019
Sleva 10 % při rezervaci v období 1.2- 31.3.2019 a 100% platbě do 15.4.2019
Sleva za včasný nákup se nevztahuje na termíny do 15.6. a od 25.8. do 25.9. kde lze využít slevy 7=6.
Slevy se nesčítají.

Kemp je obklopen bohatou středomořskou vegetací a 600 metrů dlouhou
oblázkovou pláží, která je vzhledem k pozvolnému vstupu do vody vhodná
i pro děti. Mobilní domky se nachází v blízkosti pláže ve stínu borovic.
V kempu se nachází snack restaurace, supermarket a obchod se suvenýry.
Ubytování - mobilní domek Anya 4+2: velikost 8 x 3 m - celková plocha 24 m2, 2
ložnice - 1 ložnice s manželskou postelí, 1x ložnice - 2 oddělená lůžka, jídelní kout
s rozkládací sedačkou pro 2 osoby v denní místnosti, kuchyňský kout, kuchyňské
vybavení, plynový vařič, lednička, SAT TV, klimatizace, 1 koupelna- sprcha, WC, ručníky, povlečení, zastřešená terasa 4 x 2,5 m, parkování. Mobilní domek Bianca 4+2:
velikost 8 x 4m - celková plocha 32 m2, 2 ložnice - 1 ložnice s manželskou postelí, 1x
ložnice - 2 oddělená lůžka, jídelní kout s rozkládací sedačkou pro 2 osoby v denní
místnosti, kuchyňský kout, kuchyňské vybavení, plynový vařič, lednička, SAT TV, klimatizace, 2 koupelny- sprcha, WC, ručníky, povlečení, zastřešená terasa 4 x 2,5 m,
parkování. Mobilní domek Anya 4+2: COMFORT: mobilní domky jsou umístěny
blíže k moři. Velikost 8 x 3 m - celková plocha 24 m2, 2 ložnice - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 x ložnice - 2 oddělená lůžka, jídelní kout s rozkládací sedačkou pro 2 osoby
v denní místnosti, kuchyňský kout, kuchyňské vybavení, mikrovlnná trouba, kávovar,
plynový vařič, zahradní nábytek, lednička, SAT TV,CD/DVD přehrávač, klimatizace, 1
koupelna- sprcha, WC, ručníky, povlečení, zastřešená terasa 4 x 2,5 m, parkování.
Mobilní domek Bianca 4+2 COMFORT: mobilní domky jsou umístěny blíže k moři.
Velikost 8 x 4 m - celková plocha 32 m2, 2 ložnice - 1 ložnice s manželskou postelí, 1x
ložnice - 2 oddělená lůžka, jídelní kout s rozkládací sedačkou pro 2 osoby v denní
místnosti, kuchyňský kout, kuchyňské vybavení, mikrovlnná trouba, kávovar, zahradní nábytek, plynový vařič, lednička, SAT TV, klimatizace, 2 koupelna- sprcha,
WC, ručníky, povlečení, zastřešená terasa 4 x 2,5 m, parkování. Pláž: oblázková 10200 m Stravování: bez stravy. Fakultativně: Domácí mazlíček - 8 Eur /den- platba
na místě (na dotaz). Check in 16:00, check out 10:00.

Orebić – mobilní domky Adriatic Kampovi
Typ ubytování / datum
24.05. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08. 24.08. - 31.08. 31.08. - 13.09.
cena za mobilní domek a noc
13.09. - 30.09.
mobil home Anya 4+2 ( 24 m2)
1 320
1 840
2 740
3 300
3 820
2 740
2 190
mobil home Anya 4+2 ( 24 m2) PREMIUM
1 460
2 010
3 050
3 710
4 370
3 050
2 400
mobil home Bianca 4+2 (32 m2)
1 460
2 010
3 050
3 710
4 370
3 050
2 400
mobil home Bianca 4+2 (32 m2) PREMIUM 1 600
2 220
3 370
4 020
5 030
3 370
2 640
Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

Cena zahrnuje: 1x nájem mobilního domku pro
příslušný počet osob dle tabulky, spotřebu vody
a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo - výměna 1x týdně. POVINNÝ PŘÍPLATEK:
závěrečný úklid 35 Eur/ mobilní domek - platba na
místě, pobytová taxa dospělá osoba 1 Eur/den, dítě
12-17,99 let 0,50 Eur/den, jednorázový přihlašovací
poplatek - 2 Eur/osobu - platba na místě.
Vratná kauce: 100 Eur.

KORČULA - MOBILNÍ DOMKY

KORČULA

Port 9 Camping 3*- Marco Pollo Village
Mobilní domky Port 9 Camping 3*- Marco Pollo Village se nacházejí v kempu
Kalac v Zátoce mušlí, vzdálené zhruba 3 km od historického města Korčula.
V kempu je hostům k dispozici plážový bar a pizzeria/taverna. Kemp je umístěn
v krásné přírodě, obklopen borovicovým lesem a olivovníky. Je vhodný pro milovníky přírody i rodiny s dětmi. Supermarket v blízkosti kempu.
Vybavení: mobilní domek pro 4-6 osob (35 m2), rozměry 8,68 x 4,08 m, 2 ložnice, kuchyň, jídelní kout se stolem a 4 židlemi, 2 koupelny se sprchou a WC, rozkládací gauč, klimatizace, plynový vařič, lednička, kuchyňské vybavení, SAT TV,
ložní prádlo, ručníky, dřevěná terasa 8,6 x 3 m se zahradním nábytkem, parkování
mobilní domek pro 4-6 osob (32 m2), 2 ložnice, kuchyň, jídelní kout se stolem
a 4 židlemi, 2 koupelny se sprchou a WC, rozkládací gauč, klimatizace, plynový
vařič, lednička, kuchyňské vybavení, SAT TV, ložní prádlo, ručníky, dřevěná terasa
se zahradním nábytkem, parkování
Pláž: písečná, betonová plata, 250 m, možnost pronájmu lehátek a slunečníků na
pláži. Sport a zábava: minigolf, stolní tenis, tenis, vodní sporty, pronájem kanoí,
pronájem motorových člunů. Domácí mazlíček na vyžádání : 8 Eur/den - platba na
místě • check in 16:00, check out 10:00
Více aktuálních fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Klimatizace

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31.1 .2019 a 100% do 15.2.2019
Sleva 10 % při rezervaci v období 1.2- 31.3.2019 a 100% platbě do 15.4.2019
Sleva za včasný nákup se nevztahuje na termíny do 15.6. a od 25.8. do 25.9. kde lze využít slevy 7=6.
Slevy se nesčítají.

ostrov Korčula – mobilní domky Port 9 Camping 3*- Marco Pollo Village
Typ ubytování / datum

cena za mobilní domek a noc
LANTANA, mobil home 4+2 32 m2
LAVANDA, mobil home 4+2 35m2
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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17.05. - 01.06.
13.09. - 30.09.
1 430
1 630

01.06. - 15.06.
31.08. - 13.09.
2 140
2 370

15.06. - 29.06.

13.07. - 24.08.

2 950
3 220

29.06. - 13.07.
24.08. - 31.08.
3 900
4 240

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

denně/5

5 080
5 420

Cena zahrnuje: 1x nájem mobilního domku pro příslušný počet osob dle
tabulky, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní
prádlo - výměna 1x týdně. POVINNÝ PŘÍPLATEK: závěrečný úklid 30 Eur/
mobilní domek - platba na místě, pobytová taxa dospělá osoba 1,10
Eur/den, dítě 12-17,99 let 0,55 Eur/den, jednorázový přihlašovací poplatek
- 4 Eur/osobu - platba na místě. Vratná kauce: 100 Eur.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOTEL LIBURNA

tttt

Hotel Liburna se nachází několik minut chůze od centra, na pobřeží obklopen
středomořskou vegetací. Hotel je umístěn přímo u pláže. Hotel má venkovní
bazén, místnost pro kulečník a stolní tenis, dva tenisové kurty, minigolf.
V blízkosti hotelu je tenisová škola. Hotel má 83 pokojů, 26 apartmánů a celkem 250 lůžek. Vybavení hotelu: recepce, restaurace s terasou, výtah, denní
místnost s TV, aperitiv bar, prodejna suvenýrů. Ubytování: 2lůžkové pokoje
se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, s možností přistýlky. Část
pokojů je umístěna s výhledem na moře. Možnost ubytování v jednolůžkovém pokoji s příplatkem 50-75% dle sezony.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
Pláž: oblázková a kamenitá, betonová plata, cca 50 m od hotelu, vhodná
pro děti.
Parkování - 8 Eur/auto/noc. • Check in od 14.00, check out do 11.00
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1 x polopenzi, pobytovou taxu.
Sleva: dítě 7-13,99 let na přistýlce se 2 dospělými osobami - 50 %; dítě
0-6,99 s 1 dosp. os. v 1/2 - 50 %; dítě 7-13,99 v 1/2 pokoji s 1 dospělou osobou
- 30 %; 2 děti 0-13,99 v pokoji 1/2 - 30 %; Dítě 14+ na přistýlce - 30 %.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 10% při rezervaci do 30.4.2019

Seniorská sleva 65+ 10% pro termíny 22.6.-6.9.2019
Akce 7=6 platí pro pobyty do 21.6.2019 a 28.9.-28.10.2019.
Sleva 7=6 bude uplatněna při rezervaci pobytu na 7 nocí.
AKCE A SLEVY SE NEDAJÍ VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT

HOTEL PARK

KORČULA
Rodinné pokoje
Klimatizace

Příjezd autem na ubytování
je možný každý den*.
*Více informací v tabulce

Ostrov Korčula - hotel Liburna
06.04. - 04.05. 04.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
cena za osobu a noc
28.09. - 31.10. 21.09. - 28.09. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1/2 (+1) SWC park standard
1 390
1 780
2 190
2 590
2 930
1/2 (+1) SWC moře standard
1 530
1 950
2 360
2 760
3 140
1/2 (+1) SWC balkon superior
1 530
1 950
2 360
2 760
3 140
1/2(+1) SWC Superior balkon mořská strana
1 630
2 150
2 560
3 170
3 580
Junior Suite balkon
1 760
2 190
2 590
3 240
3 640
Junior suite balkon mořská strana
1 930
2 260
2 760
3 470
4 020
Dítě 0-6,99 na přistýlce v pokoji se 2 DO
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Do 21.6.2019 a 28.9.-28.10.2019 dítě do 13,99 na přistýlce v pokoji 1/2+1 se 2 dosp. osobami zdarma.
Typ ubytování / datum

Nástup na pobyt/minimální počet nocí

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

tt/ttt

pokoj 3*

Hotel PARK leží přímo u moře, cca 10 min. pěšky od městečka Korčula. Skládá
se z hlavní budovy a dvou pavilonů propojených s hlavní budovou a dvou
dalších pavilonů poblíž. Hotel má 135 pokojů na 3 podlažích. Ubytování: 2
lůžkové pokoje s možností přistýlky; pokoje kategorie*** mají sprchu, WC,
SAT TV, telefon a balkon směrem na mořskou stranu. Stravování: snídaně.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, trezor, TV místnost, aperitiv bar; na
pláži je grill bar, dalmatinská taverna, kavárna, lehátka, slunečníky, tenisová
a windsurfingová škola. Pláž: oblázková a přírodní kamenitá přímo u hotelu.
AKCE: Do 21.6.2019 a od 7.9.od 30.9. 2019 dítě do 13,99
na přistýlce v pokoji 1/2+1 se 2 dosp. osobami zdarma.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 30.4.2019.
Seniorská sleva 65+ 10% pro termíny 22.6.-6.9.2019

Akce 7=6 platí pro pobyty do 21.6.2019 a 7.9.-30.9.2019.
Sleva 7=6 bude uplatněna při rezervaci pobytu na 7 nocí.
AKCE A SLEVY SE NEDAJÍ VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT
tttt

Hotel Marko Polo se nachází v blízkosti historického centra města Korčula.
Ubytování: Standardní pokoje mají telefon, mini bar, SAT TV, vanu nebo
sprchu, WC, fén, trezor, klimatizaci, výhled do zahrady nebo na moře. Velikost
cca 14 m2, nelze přistýlka. Superior pokoje mají telefon, mini bar, SAT TV,
vanu nebo sprchu, WC, fén, trezor, klimatizaci, výhled do zahrady nebo na
moře, pokoj může mít přistýlku, velikost cca 17-20m2. Junior suite (rodinný
pokoj) mají telefon, mini bar, SAT TV, vanu nebo sprchu, WC, fén, trezor, klimatizaci, výhled do zahrady nebo k moři, balkon nebo lodžii, a jednu nebo
dvě přistýlky. Velikost cca 25-30m2.
Vybavení: Restaurace, bar, kavárna, TV místnost, prodejna suvenýrů, kadeřnictví, venkovní i vnitřní bazén se sladkou vodou, stolní tenis, směnárna, trezor,
terasa, animační programy pro děti.
Stravování: Polopenze (snídaně, večeře formou bufetu).
Pláž: Cca 50 m od hotelu,oblázková s betonovými platy. Služby za poplatek:
Wellness, vodní sporty, v blízkosti – půjčovna kol, hřiště tenisové kurty, minigolf,
fitness, stolní tenis, půjčovna jízdních kol. Domácí mazlíčci do 15 kg - 15 Eur/den,
parkování - 8 Eur/den - platba na recepci.
Check in od 14.00, chceck out do 11.00

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc,
1x snídaně, pobytovou taxu.
Sleva: Osoba 14+ na přist. - 30%, dítě 713,99 let v pokoji s 1 dosp. os. - 30%, dítě
do 6,99 let na vl. lůžku - 50 %, dítě 713,99 let na přist. v pokoji - 50%, 2 děti
do 13,99 let v pokoji 1/2 - 30%.

Příjezd autem na ubytování
je možný každý den*.
*Více informací v tabulce

Ostrov Korčula - hotel Park
Typ ubytování / datum

HOTEL MARKO POLO

denně/5

cena za osobu a noc
1/2+1*** SWC BM
Dítě 0-6,99 na přistýlce v pokoji se 2 DO
Nástup na pobyt/minimální počet nocí

18.05. - 08.06.
21.09. - 27.09.
1 140
zdarma

08.06. - 22.06.
07.09. - 21.09.
1 420
zdarma

22.06. - 06.07.
24.08. - 07.09.
1 550
zdarma

06.07. - 24.08.

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5

Rodinné pokoje

1 760
zdarma

pokoj standard moře

Klimatizace

pokoj superior moře

Příjezd autem na ubytování
je možný každý den*.
*Více informací v tabulce

Ostrov Korčula - hotel Marko Polo

Seniorská sleva 65+ 10% pro termíny 22.6.-6.9.2019

13.04. - 04.05. 04.05. - 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.
28.09. - 31.10. 21.09. - 28.09. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.
1 270
1 540
2 020
2 420
2 520
1 410
1 640
2 150
2 590
2 790
1 410
1 640
2 150
2 590
2 790
1 540
1 780
2 290
2 790
3 000
1 610
1 850
2 390
2 860
3 060
1 810
2 050
2 590
3 100
3 300
Dítě 0-6,99 na přistýlce v pokoji se 2 DO
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Do 21.6.2019 a 28.9.-28.10.2019 dítě do 13,99 na přistýlce v pokoji 1/2+1 se 2 dosp. osobami zdarma.

Akce 7=6 platí pro pobyty do 21.6.2019 a 28.9.-28.10.2019.
Sleva 7=6 bude uplatněna při rezervaci pobytu na 7 nocí.
AKCE A SLEVY SE NEDAJÍ VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenze, pobytovou taxu. Slevy: Osoba 14+ na přistýlce - 30%, dítě 7-13,99
let v pokoji s 1 dosp. os. - 30%, dítě do 6,99 let na vl. lůžku - 50 %, dítě 7-13,99 let na přistýce v pokoji - 50%, 2 děti do
13,99 let v pokoji 1/2 - 30%

Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10% při rezervaci do 30.4.2019.

Typ ubytování / datum

cena za osobu a noc
1/2 standard park
1/2 standard mořská strana
1/2(+1) superior park
1/2(+1) superior mořská strana
junior suite park
junior suite mořská strana

Nástup na pobyt/minimální počet nocí

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

denně/5
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LONG BEACH HOTEL
MONTENEGRO

ČERNÁ HORA - Ulcinj

ttt

Rodinné pokoje
Klimatizace

Pokoj 1/2

Zrenovovaný Long Beach hotel Montenegro, kat. 3*** stojí v blízkosti krásné
písečné pláže „velika Plaža“, která je 12 km dlouhá a cca 50 m široká. Hotel je
vzdálen 4 km od centra města Ulcinj. Hotel nabízí svým hostům služby kavárny,
plážového baru, restauraci, parkoviště, WiFi k dispozici v lobby baru zdarma.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, postele jsou buď 2x 90
x 190 cm nebo 1 x 160x190 cm, klimatizace, SAT TV, koupelna, WC, minibar,
balkon, velikost cca 19 m2.
Pokoj Bunk Bed - pokoj pro 2 osoby s patrovou postelí, klimatizace, SAT TV,
koupelna, WC, minibar, velikost cca 16,4 m2.
Spojené pokoje - pro 4 osoby, jedná se propojený dvoulůžkový pokoj a pokoj
Bunk bed. Apartmán - apartmán max pro 4 dosp. a 1 dítě, 1 x ložnice s lůžkem
160 x 190 cm + denní místnost s rozkládacím gaučem, klimatizace, SAT TV, koupelna, WC, minibar.
Stravování: All inclusive. Služby All inclusive obsahují snídani, oběd a večeři,
nealko a alkoholické nápoje místní a vybrané zahraniční produkce, zdarma WIFi
v Lobby baru, hřiště na plážový volejbal plážová lehátka a slunečníky a ručníky.
Pláž: zhruba 50 m od hotelu
Pobytová taxa ve výši 1,5 Eur/os./den se platí na recepci.
Více fotografií na www.mediteran.cz

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 10 % při rezervaci do 31. 1. 2019

Ulcinj - Long Beach hotel Montenegro
Typ ubytování / datum
1/2+1 pokoj
1. dítě 0-11,99 na přistýlce se 2 dosp. os.

Apartmán - Lůžko, (obs. min. 2 dosp. os.)
Apartmán - 1. D 3-12,99 let s 2 DO

cena za osobu/pokoj a noc

Apartmán, denní místnost

01.05. - 01.06. 01.06. - 01.07. 01.07. - 01.09. 01.09. - 01.10. 01.10. - 14.10.
1 240
1 310
1 880
1 310
1 240
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1 440
1 510
2 080
1 510
1 440
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Apartmán - 2. D 3-12,99 let s 2 DO

720

760

1 040

760

720

Apartmán - 3. D 3-12,99 let na přistýlce

1 010

1 060

1 460

1 060

1 010

Bunk Bed pokoj 2 osoby
Spojený pokoj - Family, (cena za 4 osoby)

1 140
4 290

1 210
4 520

1 780
6 530

1 210
4 520

1 140
4 290

Nástup na pobyt/min. počet nocí

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

Bunk bed
Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu v pokoji nebo 1x nájem Spojeného
pokoje pro 4 osoby, 7 x stravování all inclusive.
Cena nezahrnuje: Pobytová taxa se platí na místě - 1,5 Eur/os./den.
Sleva: 1 dítě 0-2,99 bez nároku na služby - zdarma; 3. a 4. osoba 13+ sleva 25 % z ceny lůžka (pouze v apartmánu)

Bližší informace o tomto luxusním resortu
v Kotoru, ale i ceny a další fotografie
najdete na www.mediteran.cz

ČERNÁ HORA - Dobra Voda

De Luxe pokoj

Dobra Voda - Wind Rose Resort by Karisma
Typ ubytování / datum
DELUXE 1/2+1
DELUXE 1/2+1 směr moře
LUXURY 1/2+1 směr moře
Slevy: dítě 0-4,99 let na přist. se 2 dosp. os.
dítě 5-11,99 let na přistýlce, se 2 dosp. osobami
Nástup na pobyt/min. počet nocí
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cena za osobu a noc

01.05. - 01.06. 01.06. - 01.07. 01.07. - 01.09. 01.09. - 01.10. 01.10. - 14.10.
2 130
2 660
3 600
2 830
2 070
2 230
2 830
3 760
2 960
2 170
2 370
3 000
3 960
3 130
2 270
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

RESORT WIND ROSE

tttt

Resort Wind Rose Resort by Karisma na břehu Jadranu v letovisko Dobra Voda
v Černé Hoře, vám nabízí stylové ubytování s příjemnou atmosférou. Destinace
se vyznačuje luxusním hotelem a perfektním servisem. Máte-li zájem, zajistíme
vám tranzitní ubytování v Chorvatsku nebo Slovinsku při cestě na dovolenou i
zpět za výhodné ceny. Z Mikulova je to do letoviska Dobra Voda cca 1200 km.
Ubytování: Wind Rose Resort by Karisma nabízí výběr ze 114 pokojů a apartmá,
od komfortních a moderních pokojů Deluxe až po luxusní hotelové apartmá s
vířivkou Jacuzzi.
Všechny pokoje mají standardně následující vybavení: balkon nebo terasu, koupelnu se sprchovým koutem, klimatizace, LCD TV, bezpečnostní schránku (za
příplatek), toaletní potřeby, vysoušeč vlasů, minibar za poplatek, kávovar, WiFi. Vybavení resortu: recepce, restaurace, taverna, bary, bar u bazénu, bazény,
dětský klub, wellness, tenisové kurty (za poplatek), stolní tenis, hřiště na volejbal. WiFi zdarma. Domací mazlíčci nejsou povoleni. Typy ubytování: DELUXE
ROOM • 25-30m2 • max. 3 osoby • také k dispozici s částečným výhledem na
moře. LUXUSNÍ SEA VIEW ROOM • 34 m2 • jedna manželská postel nebo 2 oddělená lůžka, roztahovací dvojitá pohovka • max. 3 osoby • výhled na moře.
FAMILY SUITE • 75 m2 • dvě ložnice • kuchyňka • vana • max. 6 osob • výhled
na moře •
Služba ALL INCLUSIVE zahrnuje: ubytování, welcome drink, vstup k bazénu,
lehátka u bazénu (omezený počet), sportovní vyžití, denní animace, večerní
animace, snídaně, oběd, večeře v bufetové restauraci, nápoje ve všech restauracích a barech včetně baru na bazénu, pronájem tenisového kurtu na 2 hodiny
zdarma, parkování, dětský klub. Check in od 15.00, check out do 10.00 hodin.
Pozdní opuštění ubytování je zpoplatněno.
Podrobný popis a kompletní fotogalerie na www.mediteran.cz

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE

50%

50%

50%

50%

50%

Sleva 20 % při rezervaci do 31. 1. 2019

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

denně/3

Cena zahrnuje: 1x ubytování za osobu, 1x služby All inclusive, parkování, pobyt. taxu.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

HOTEL HISTRION

tttt

Hotel Histrion je součástí resortu Sv. Bernardin. Nachází se v těsné blízkosti
mořského parku Laguna Bernardin - komplex bazénů s vyhřívanou mořskou
vodou. Hostům je k dispozici dále Wellness Histrion, restaurace, Cafe San
Bernardino, bezplatné parkování v parkovacím domě. Ubytování: moderní
klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s WC a koupelnou,
fénem, SAT TV, minibarem, balkonem. Pokoje jsou umístěné s výhledem na
přístav, nebo s výhledem na moře, WiFi k dispozici. Stravování: polopenze
(snídaně, večeře formou bufetu). • Hotelová pláž je otevřena cca 15.6 - 15.9.).
Malý pes za příplatek 12 Eur/den, dětská postýlka 7 Eur/den - platba na recepci, nutno mít potvrzené recepcí.

hotel Histrion

Vile Park

Portorož - hotel Histrion
Typ ubytování / datum

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 15% při rezervaci do 31.01.2019. Sleva platí
na termíny od 25.05. do 23.12. (od 5.7. do 8.9. min. 7 nocí pobytu).
Sleva za včasný nákup 10% při rezervaci do 31.03.2019.Sleva platí
na termíny od 25.05. do 23.12. (od 5.7. do 8.9. min. 7 nocí pobytu).
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, vstup do hotelového bazénu a do
Laguna Bernardin vodního parku, parkování, WiFi, animační programy v červenci a srpnu. Povinný příplatek: Pobyt. taxa ve výši 2,5 Eur/os./den a jednorázový registrační poplatek 1 Eur za osobu - platba na místě.

Cena za osobu a noc
1/2 SWC pohled přístav
1/2 SWC pohled moře
1/2(+1)SWC - pohled přístav
1/2(+1) SWC - pohled moře
1/2+2 FR SWC - pohled přístav
2 děti 2-11,99 let v rod. pokoji
osoba 12+ na přistýlce v pokoji 1/2+1 nebo 1/2+2
Slevy: Dítě 2-11,99 l. v 1/2 s 1 DO
Nástup na pobyt/minimální počet nocí

02.01. - 12.04. 12.04. - 19.04. 19.04. - 05.05. 05.07. - 19.07. 19.07. - 25.08.
13.10. - 29.12. 22.09. - 13.10. 08.09. - 22.09. 25.08. - 08.09.
05.05. - 30.05. 30.05. - 05.07.
1 570
1 840
1 970
2 110
2 380
1 840
2 110
2 240
2 380
2 650
1 700
1 970
2 110
2 240
2 510
1 970
2 240
2 380
2 510
2 780
2 670
3 130
3 350
3 590
4 050
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1 080
30 %
denně/3

1 080
30 %
denně/3

HOTEL VILE PARK

ttt

1 080
30 %
denně/3

1 080
30 %
denně/5

1 080
30 %
denně/5

bazény pro děti u hotelu Histrion a Vile Park

Hotel Vile Park je součástí hotelového komplexu St. Bernardin mezi městy
Piran a Portorož v těsné blízkosti hotelu Histrion. Tvoří jej 5 vil s 216 pokoji Villa Galeb, Vila Galeja, Villa Orada a Vila Nimfa. Můžete si také vybrat z 21
pokojů ve Vila Barka. Mezi vilami Park a Barka je nákupní ulice s bary a restauracemi, která vede k laguně a bujné středomořské vegetaci.
Stravování: zajištěno v hotelu Histrion, polopenze- snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení obědů.
Ubytování: pohodlné dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky zařízené v typickém istrijském stylu. Jsou vybaveny koupelnou a WC, fénem, SAT TV, telefonem, psacím stolem, plocha je 22 m2, rozměr lůžka je 160 x 210 cm. Hotel
disponuje také rodinnými pokoji - jsou to dva propojené pokoje .
Pláž: betonová mola, trávníky k opalování. Pro děti jsou k dispozici dva bazény.
• Domácí mazlíček na vyžádání 12 Eur/den - platba na místě (pouze 1/2+1 pokoj)

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva za včasný nákup 15% při rezervaci do 31.01.2019. Sleva platí
na termíny od 25.05. do 23.12. (od 5.7. do 8.9. min. 7 nocí pobytu).
Sleva za včasný nákup 10% při rezervaci do 31.03.2019.Sleva platí
na termíny od 25.05. do 23.12. (od 5.7. do 8.9. min. 7 nocí pobytu).
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, vstup do hotelového bazénu a do
Laguna Bernardin vodního parku, parkování, WiFi, animační programy v červenci a srpnu. Povinný příplatek: Pobyt. taxa ve výši 2,5 Eur/os./den a jednorázový registrační poplatek 1 Eur za osobu - platba na místě.
pokoj 1/2+1

pokoj 1/2

Portorož - hotel Vile Park
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
1/2 SWC
1/2 SWC balkon
1/2(+1) SWC
1/2(+1) SWC Balkon
Rodinný - dva prop. pokoje 2x1/2(+1) SWC
2 děti 2-11,99 let v rod. pokoji
osoba 12+ na přistýlce v pokoji 1/2+1 nebo 1/2+2
Sleva: Dítě 2-11,99 l. v 1/2 s 1 DO
Nástup na pobyt/minimální počet nocí

Grand hotel Bernardin*****
- ceny najdete na www.mediteran.cz

02.01. - 12.04. 12.04. - 19.04. 19.04. - 05.05. 05.07. - 19.07. 19.07. - 25.08.
13.10. - 29.12. 22.09. - 13.10. 08.09. - 22.09. 25.08. - 08.09.
05.05. - 30.05. 30.05. - 05.07.
1 030
1 300
1 570
1 700
1 840
1 300
1 570
1 840
1 970
2 110
1 120
1 390
1 660
1 800
1 930
1 390
1 660
1 940
2 070
2 200
1 760
2 210
2 670
2 890
3 130
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
810
810
810
810
810
30 %
denně/3

30 %
denně/3

30 %
denně/3

30 %
denně/5

30 %
denně/5

Nové Delux pokoje

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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Klimatizace

STRUNJAN
Hotel SALINERA

ttt tttt

pokoj 4*

Strunjan - hotel Salinera
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
Salinera 3* - 1/2 SWC
Salinera 3* - 1/2+1 SWC
D 0-9,99 let na přistýlce (v 3* - 1/2+1 SWC)

Salinera 4* - 1/2 SWC
Salinera 4* - 1/2 SWC M
Salinera 4* - 1/2+1 SWC
Salinera 4* - 1/2+1 SWC M
dítě 0-11,99 let na přistýlce (v pokojích 4*)
osoba nad 12 let na přistýlce (v pokojích 4*)
Sleva: Dítě 2-11,99 l. v 1/2 s 1 DO
Nástup na pobyt/minimální počet nocí

02.01. - 12.04. 12.04. - 19.04. 19.04. - 05.05. 05.07. - 19.07. 19.07. - 25.08.
13.10. - 29.12. 22.09. - 13.10. 08.09. - 22.09. 25.08. - 08.09.
05.05. - 30.05. 30.05. - 05.07.
1 060
1 330
1 460
1 590
1 730
1 150
1 420
1 550
1 690
1 820
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1 330
1 590
1 730
1 860
2 130
1 590
1 860
2 000
2 130
2 400
1 420
1 690
1 820
1 960
2 230
1 690
1 960
2 090
2 230
2 500
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1 080
30 %
denně/3

1 080
30 %
denně/3

1 080
30 %
denně/3

1 080
30 %
denně/5

/

Hotel Salinera se nachází na kraji resortu, je obklopen borovým lesem a středomořskou vegetací a má dvě části. Starší budova nabízí pokoje 3* a novější
část nabízí ubytování v pokojích 4*. WiFi zdarma. Ubytování: pokoje 3* pokoje
3* mají WC, koupelnu, fén, TV, telefon, plocha 18 m2, přístýlka je možná jen
pro dítě do maximálně do 11,99 let. . Pokoje 4* mají WC, koupelnu, SAT TV,
fén, sejf, klimatizaci, mini bar, balkon, plocha 30 m2.
Hotel nabízí svým hostům: vnitřní bazén (zavřen v červenci), venkovní bazén,
hotelovou terasu, hotelovou pláž, Wellness & SPA, fitness, masáže, WiFi.
Součástí resortu je Salinera Bioenergy park, který je obklopen zelenou vegetací a stromy. Tato barva zvyšuje duševní dynamiku, zvyšuje emoční inteligenci a symbolizuje probuzení. Uprostřed přírody se mezi borovicemi,
středomořskými rostlinami a trávou nachází 12 energetických míst.
Stravování: formou polopenze (snídaně, večeře). Možnost dokoupení plné
penze - 525 Kč/osoba/den. V období od 30.6. do 1.9. možnost dokoupení All
inclusive - 1000 Kč/osoba/den. Děti 2-11,99 let platí 50 %.
V ceně pobytu je volný vstup do vnitřního (uzavřen v červenci) a venkovního
bazénu (cca 15.6. - 15.9.), animační programy v červenci a v srpnu, zdarma
WiFi, zdarma parking.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi.
Fakultativně: možnost dokoupení obědu za 500 Kč na osobu a den.
V období 30.6. do 1.9. možnost dokoupení All inclusive - 1000 Kč/soba/den.
Dětská postýlka - 7 Eur/den - platba na recepci.
Povinný příplatek: Pobytová taxa 2,5 Eur/dosp., 1,25 Eur/dítě 7-18 let - cena
za den, 1 Eur/os. - reg. poplatek - platba na recepci.

1 080
30 %
denně/5

apartmány 3*

apartmány 3*

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
HOTEL I APARTMÁNY SALINERA

apartmány2*

apartmány2*

Sleva za včasný nákup 10% při rezervaci do 31.03.2019.Sleva platí
na termíny od 25.05. do 23.12. (od 5.7. do 8.9. min. 7 nocí pobytu).

Apartmány SALINERA
Strunjan - apartmány Salinera
Typ ubytování / datum

Cena za apartmán a noc

02.01. - 12.04.
13.10. - 29.12.

Apt 3(+1)**
Apt 3(+1)** KLIMA
Apt 5(+1)** KLIMA
Apt 3(+1)*** KLIMA
Apt 5(+1)*** KLIMA
dítě 2-11,99 let na přistýlce (za noc)

1 570
1 840
2 650
2 650
3 180
410

Nástup na pobyt/min.počet nocí

denně/3
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12.04. - 19.04. 19.04. - 05.05. 05.07. - 19.07.
22.09. - 13.10. 08.09. - 22.09. 25.08. - 08.09.
05.05. - 30.05. 30.05. - 05.07.
1 840
2 110
2 380
2 110
2 380
2 650
2 920
3 180
3 450
2 920
3 180
3 450
3 450
3 720
3 990
410
410
410
denně/3

denně/4

denně/5

19.07. - 25.08.

2 650
2 920
3 720
3 720
4 260
410
denně/5

Apartmány Salinera nabízejí celkem 76 apartmánů dvou kategorií. Nacházejí
se vedle hotelu Salinera, u kterého je možnost parkování. Klienti mohou parkovat i u apartmánů. Apartmány jsou dvou velikostí: malé apartmány, 28 m2
- až pro 4 osoby, obývací pokoj se 3-4 lůžky, kuchyňský kout, koupelna s WC,
terasa nebo balkon. • velké apartmány, 42 m2 - až pro 6 osob, ložnice se 2
lůžky, obývací pokoj až se 4 lůžky, kuchyňský kout, koupelna s WC, terasa
nebo balkon, klimatizace (kromě Apt 3(+1)**). Stravování: vlastní
Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu pro příslušný počet osob za noc, spotřebu
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Fakultativně: Dětská postýlka - 7 Eur/den - platba na recepci.
Povinný příplatek: Pobytová taxa 2,5 Eur/dosp., 1,25 Eur/dítě 7-18 let - cena
za den, 1 Eur/os. - reg. poplatek - platba na recepci.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

IZOLA

Klimatizace

Hotelresort BELVEDERE

ttt

Komplex Belvedere se skládá z několika vilových domů a apartmánů nad
mořem. Je situován v srdci slovinského pobřeží nedaleko letoviska Izola a Portorož. Ubytování je v několika viladomech (Palma, Šalet, Loret, Oliva, Tamara).
Všechny pokoje mají koupelnu a WC, klimatizaci, TV, WiFi, chladničku, telefon,
fén. Pokoje Basic s balkonem mohou mít až 2 přistýlky, pokoje Standard
mohou mít pouze 1 přistýlku, pokoje Standard s balkonem jsou pouze dvoulůžkové. Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu je zajištěno
v centrální restauraci. V resortu je dále restaurace Kamin, kde můžete ochutnat
místní speciality, ryby apod. Doporučujeme rezervaci (není v ceně pobytu, za
příplatek). Možnost dokoupení plné penze od 29.6. do 31.8.).
Koupání a pláž: v rámci komplexu je prostorný bazén (otevřen 02.06. - 10.09.),
k pláži (cca 800 m vzdálené) jezdí v období 23.06. - 02.09. bezplatný minibus.
Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, bezplatný minibus na pláž v období 23.6.-2.9., WiFi na pokoji a v dalších prostorách komplexu, venkovní
bazén - 2.6.-10.9.parkování. Sleva: dítě do 2,99 bez lůžka - zdarma. Fakultativně: možnost dokoupení plné penze (400 Kč/osobu/den, dítě 7-14,99
let 280 Kč/osobu/den). Info v CK. Pes - 20 Eur/den - na dotaz, dětská postýlka - 7 Eur/den - platba na recepci. Povinný příplatek: Pobytová taxa 2
Eur/dosp., 1 Eur/dítě 7-18 let - cena za den, platba na recepci. • Dítě 0-1,99
let bez služeb - zdarma

Izola – Hotelresort Belvedere

SLEVY
6=5 (1.4. - 18.4., 26.9.-27.10.) • 7=6 (3.5.-19.6. a 9.9.-5.10.)
• 14=12 (23.4.-5.10.). Slevy budou uplatněny v rezervaci

Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
Standard pokoj 1/2 (DS3)
Basic pokoj, balkon 1/2+1 (DB3)
Standard pokoj, balkon 1/2, DSB
Rodinný pokoj 1/2+2 (FB3)
Slevy: dítě 2-11,99 let na přistýlce se 2 dosp. os.
1. a 2.dítě 0-11,99 let v rodinném pokoji se 2 dosp. os.

01.04. - 19.04.
27.09. - 27.10.
1 020
1 050
1 120
–
zdarma
zdarma

19.04. - 20.06. 20.06. - 12.07.
06.09. - 27.09. 18.08. - 06.09.
1 220
1 460
1 260
1 490
1 360
1 630
1 600
1 870
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

12.07. - 18.08.
1 630
1 730
1 830
2 040
zdarma
zdarma

Basic a standard pokoje: dítě 12-14,99 let na přistýlce - 50 %, osoba nad 15 let na přistýlce - 30 %, • Rodinné pokoje: 1. a 2. D 12-14,99 let
v rodinném pokoji s 2 DO - 60 %, 1. a 2. osoba 15 - 17,99 let v rodinném pokoji s 2 DO - 40 %
Nástup na pobyt/min.počet nocí

denně/3

denně/3

denně/5

denně/5

Portorož - hotely sítě LifeClass
najdete na našich webových stránkách www.mediteran.cz

Luxusní hotely kategorie 4* a 5*, jedinečná prehistorická termální voda,
vyhřívané bazény, wellness balíčky, pobyty pro rodiny...
www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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IZOLA

Vila Park

vily

Vila PARK

tt

Vila Park se nacházejí nedaleko pláže a tobogánu. Celkem 26 dvoulůžkových
pokojů s možností až 2 přistýlek formou paland (na dotaz). Pokoje mají WC,
koupelnu, SAT TV, část pokojů má pohled na mořskou stranu. Pokoje s balkonem možné na vyžádání za příplatek 150 Kč/osobu/den.
Stravování: polopenze formou bufetu.

hotel Mirta

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE
Sleva 15% při rezervaci do 31.01.2019. Sleva platí na pobyty od 25.05. do 23.12. (od 5.7. do 24.8. 7 nocí a více)
Sleva 10% při rezervaci do 31.03.2019. Sleva platí na pobyty od 25.05. do 23.12. (od 5.7. do 24.8. 7 nocí a více)

Izola – San Simon Resort - vila Park**
02.01. - 12.04. 12.04. - 19.04. 19.04. - 05.05. 05.07. - 19.07. 19.07. - 25.08.
13.10. - 29.12. 22.09. - 13.10. 08.09. - 22.09. 25.08. - 08.09.
05.05. - 30.05. 30.05. - 05.07.
–
980
1 120
1 390
1 530
–
1 170
1 310
1 580
1 720
–
1 280
1 450
1 800
1 990

Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
1/2 SWC
1/2+1 SWC FAMILY
1/2+2 SWC FAMILY

Izola – San Simon Resort - vila Korala, Perla, Sirena, Palma***
1/2 SWC
1/2+1 SWC FAMILY
1/2+2 SWC FAMILY
1. a 2.dítě 0-11,99 let v rodinném pokoji
osoba nad 12 let na přistýlce
Nástup na pobyt/min.počet nocí

1 040
1 130
1 350
zdarma

1 170
1 270
1 530
zdarma

1 580
1 680
2 060
zdarma

1 720
1 810
2 240
zdarma

1 850
1 950
2 410
zdarma

820
denně/3

820
denně/3

820
denně/3

820
denně/4

820
denně/5

Izola – San Simon Resort - hotely Haliateum / Mirta****
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
hotely Haliaetum / Mirta
1/2 SWC
1/2 SWC směr moře
1/2+1 SWC FAMILY

02.01. - 12.04. 12.04. - 19.04. 19.04. - 05.05. 05.07. - 19.07. 19.07. - 25.08.
13.10. - 29.12. 22.09. - 13.10. 08.09. - 22.09. 25.08. - 08.09.
05.05. - 30.05. 30.05. - 05.07.
1 240
1 510
1 780
2 050
2 190
1 380
1 650
1 920
2 190
2 320
1 340
1 610
1 880
2 150
2 280

osoba nad 12 let na přistýlce

1/2+1 SWC směr moře FAMILY
osoba nad 12 let na přistýlce

1/2+2 SWC FAMILY
1. a 2.dítě 0-11,99 let v rodinném pokoji
Nástup na pobyt/min.počet nocí

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

1 470

1 740

2 010

2 280

2 420

1 220

1 220

1 220

1 220

1 220

1 860
zdarma

2 270
zdarma

2 670
zdarma

3 080
zdarma

3 280
zdarma

denně/3

denně/3

denně/3

denně/4

denně/5

Více fotografií a informací najdete na www.mediteran.cz.

Vily KORALA, PERLA, SIRENA, PALMA

ttt

Depandance vila Korala, vila Perla, vila Sirena a vila Palma se nacházejí v resortu San Simon, nedaleko pláže a hotelu Haliaetum, kam se dochází na stravování. Pokoje bez balkonu mají možnost až 2 dvou přistýlek formou paland
(rodinné pokoje). Pokoje jsou vybaveny koupelnou a WC, SAT TV, klimatizací.
Pokoje s balkonem jsou možné na vyžádání za příplatek.
Stravování: polopenze formou bufetu.

Hotely HALIAETUM, MIRTA

tttt

San Simon Resort*** má dva stejné hotely. Hotel Haliaetum**** má 48 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky. Moderní pokoje mají koupelnu s WC,
fén, balkon, klimatizaci, telefon, SAT TV, mini bar. V rámci hotelu je k dispozici
dále bazén s mořskou vodou, fitness, kadeřník, recepce, parkoviště, hotelová
pláž, mini golf, internetový koutek. V hotelu je centrální recepce pro hotel i
vily. • Hotel Mirta**** má 43 dvoulůžkových pokojů, možnost jedné až dvou
přistýlek. Pokoje jsou moderně zařízené a mají koupelnu s WC, fén, balkon,
klimatizaci, telefon, SAT TV, mini bar, sejf. Část pokojů má pohled směr moře.
V hotelu se nachází Wellness & SPA centrum. V rámci hotelu je k dispozici
dále bazén s mořskou vodou, fitness, kadeřník, recepce, parkoviště, hotelová
pláž, mini golf, internetový koutek. Klienti mohou být ubytování v jednom
z hotelů, rozdělení provádí recepce. Hotely jsou stejné kategorie. Oba mají
možnost 1-2 přistýlek. Je také možné přikoupení dětské postýlky za 7 Eur na
den - platba na místě. Stravování: polopenze formou bufetu.
Platí pro Park, Korala, Sirena, Perla, Palma, Haliateum a Mirta
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí za osobu, koupání ve vnitřním bazénu (v červenci a srpnu uzavřen), vstup na pláž (cca 15.6.-15.9.), animační
programy v hlavní sezoně (červenec a srpen), 1x týdně taneční večery s živou
hudbou, parkování, WiFi - pouze hotely 4*. Fakultativně: Možnost dokoupení
obědů za 500 Kč na osobu a den nebo all inclusive za 1000 Kč za osobu a
den (pouze v období 30.06.-01.09.2019) Dětská postýlka na vyžádání (pro
děti do 1,99 let) - 7 Eur/den - platba na místě. Povinný příplatek: Na místě
se platí pobytová taxa 2 Eur na osobu a den a registrační poplatek 1 Eur/os.
• Malý pes (do 3 kg) za příplatek 12 Eur/den (info v CK)

JEZERO BOHINJ

jezero Bohinj - apartmány a pokoje - pobyty od 3 nocí
Typ ubytování / datum

cena za apartmán a noc / *cena za osobu a noc
1/2 SWC** (cena za osobu)*
Apartmán 2
Apartmán 3
Apartmán 2+2 (1 ložnice)
Apartmán 4 (2 ložnice)
Apartmán 5
Nástup na pobyt/min.počet nocí

22.04. - 01.06. 01.06. - 06.07. 06.07. - 01.09. 01.10. - 24.12.
01.09. - 01.10.
610
610
760
610
1 390
1 450
1 850
1 240
1 780
1 880
2 330
1 600
2 060
2 150
2 780
1 850
2 390
2 480
3 080
2 150
2 660
2 780
3 530
2 390
denně/3

denně/3

Cena zahrnuje: 1x nájem apartmánu nebo 1x nocleh za osobu v pokoji (minimum jsou 3 noci).
Povinný příplatek: Pobytová taxa ve výši 2 Eur/dosp. os./den a dítě 7-18 let 1 Eur/den se platí na místě.
Fakultativně: Použití kuchyně - 80 Kč/den (ubyt. v pokojích), pes 210 Kč/den, snídaně 210 Kč/os./den.
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denně/3

ubytování v oblasti jezera BOHINJ
Apartmány u jezera Bohinj jsou kategorie No name, vhodné pro zákazníky
vyhledávající celoroční aktivní dovolenou. Hosté zažíjí rafting, canyoning, cyklovýlet nebo pěší turistiku či v zimě lyžování a další zimní sporty. • V apartmánech je WIFI připojení. Apartmány a pokoje jsou do vzdálenosti 5 km od
kanceláře info centra. Apartmány jsou vždy kompletně vybavené pro příslušný
počet osob. Apartmány kategorie ** jsou standartně vybavené, čisté, příjemné. Apartmány*** jsou nové moderní a komfortní (ceny na webu). Pokoje** v soukromí jsou bez stravy, je možnost dokoupit snídani a pronájem
kuchyně. Stravování: vlastní

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

KOPER

Klimatizace

Více fotografií najdete na www.mediteran.cz.

Aquapark HOTEL ŽUSTERNA

ttt

Aquapark hotel Žusterna je vzdálen do 100 m od betonové pláže, městská
pláž je cca 800 m. Mezi hotelem a pláží se nachází komunikace. Hotel je znám
svým Aquaparkem který je největší na pobřeží. Aquapark se rozkládá na ploše
více jak 1200 m2 a má bazény s vyhřívanou mořskou ale i sladkou vodou.
K dispozici je 5 vnitřních bazénů a 3 venkovní (dětský bazén, bazén s mořskými vlnami, vířivka, vodopády, tobogán, masážní bazén s tryskami atd.).
Aquapark je otevřen po celý rok.
Ubytování: Suite (31m2) prostorný pokoj, klimatizace, francouzské lůžko, možnost až 2 přistýlek, koupelna s WC, fén, telefon, minibar a SAT TV.
Pokoje s balkonem (25 m2) mají klimatizaci, francouzské lůžko nebo 2 oddělené
postele, možnost přistýlky nebo dětské postýlky, koupelnu s WC, fén, telefon,
minibar a SAT TV. Dětská postýlka za 14 Eur na den - platba na místě.
Stravování: polopenze formou bufetu (snídaně i večeře). V rámci hotelu
máte k dispozici restauraci, bar, venkovní terasu. Možnost dokoupení obědů
za 525 Kč na osobu a den. • Internet je zdarma na recepci.

,Koper – Aquapark hotel Žusterna
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
Pokoj 1/2 SWC
Pokoj 1/2(+1) SWC Balkon
Povinný příplatek za suite
Nástup na pobyt/min.počet nocí

suite

TERME ČATEŽ

02.01. - 19.04.
22.04. - 26.04.
1 310
1 460

05.05. - 01.07.
25.08. - 27.12.
1 310
1 460

19.04. - 22.04.
26.04. - 05.05.
1 350
1 500

01.07. - 25.08.

1 600
denně/3

1 600
denně/3

1 600
denně/3

1 600
denně/3

1 350
1 500

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzi za osobu a noc, koupání v Aqua parku, parkování v garáži, animační programy.
Slevy: Dítě 0-5,99 bez nároku na lůžko v pokoji se 2 dosp. os. - zdarma, dítě 6-11,99 let na přistýlce, se 2 dospělými osobami
- 50 %, osoba 12+ na přistýlce - 15 % • Fakultativně: možnost dokoupení obědů za 525 Kč/os./den, dětská postýlka za 14
Eur na den. Povinný příplatek: pobytová taxa 2 Eur/osobu/den, registrační poplatek 1,50 Eur/osobu - platba na místě.
Povinný příplatek za rodinný pokoj (Suite) na den je 1600 Kč.

Mini odpočinek 2019, 4 dny / 3 noci
velikonoce • májové dny
Typ ubytování / datum
Hotel Terme**** pokoj 1/2(+1) superior
Hotel Toplice**** pokoj 1/2(+1) s balkonem
Hotel Čatež*** pokoj 1/2(+1) s balkonem
Koper - Hotel Žusterna*** pokoj 1/2(+1) s balkonem
Koper - Hotel Žusterna*** pokoj 1/2
Dítě do 5,99 let bez lůžka / dítě do 11,99 let s 2 DO na přist. / osoba 12+ na přist.

Období:
19.4. - 22.4., 26.4. - 9.5.
Pobyt 4 dny / 3 noci

4 860
4 710
4 350
4 500
4 050
ZDARMA / 50 % / 15 %

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji za osobu na 3 noci + služby dle balíčku.
Povinný příplatek: na místě se platí pobytová taxa 2-2,5 Eur/os./den, přihlašovací poplatek 1,50 Eur/os., při objednání
pokoje Suite nebo rodinného pokoje se platí povinný příplatek 2440 Kč (hotel Terme), 1920 Kč (hotel Toplice) a 1600
Kč (hotel Čatež a hotel Žusterna) za den/pokoj. Příjezd je možný každý den.
Více fotografií a popis jednotlivých hotelů najdete na www.mediteran.cz.

Koupání po celý rok 2019
pobyty od 2 nocí

2.1. - 19.4.
22.4. - 26.4.,
9.5. - 27.12.

2.1. - 19.4.
22.4. - 26.4.,
9.5. - 1.7.
25.8. - 27.12.

Typ ubytování / datum
Hotel Terme**** pokoj 1/2(+1) Superior
Hotel Toplice**** pokoj 1/2(+1)
Hotel Čatež*** pokoj 1/2(+1)
Dítě do 6 let s 2 dosp. osobami (bez lůžka)
Dítě 6 - 11,99 let s 2 dosp. os. na přistýlce
Osoba 12+ na přistýlce

4 dny / 3 noci

3 dny / 2 noci

4 860
4 710
4 350

3 100
2 940
2 720

ZDARMA
50 %
15 %

ZDARMA
50 %
15 %

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí ve dvoulůžk. pokoji za osobu
na vybraný počet nocí + služby dle
balíčku. Povinný příplatek: na
místě se platí pobyt. taxa 2,5
Eur/os./den, přihlašovací popl. 1,50
Eur/os., při objednání pokoje Suite
nebo rodinného pokoje se platí povinný příplatek 2440 Kč (hotel
Terme), 1920 Kč (hotel Toplice) a
1550 Kč (hotel Čatež) za den/pokoj.
Příjezd je možný každý den.

ČATEŽ: Hotel Terme - balíček obsahuje: pobyt ve dvoulůžkovém pokoji • polopenzi • župan • neomezené koupání ve venkovním a vnitřním bazénu hotelu Terme • využití sauny a fitness studia v hotelu
Terme • 2x denně vstup do zimní nebo letní Termální riviéry • 1x denně vstup do bazénového komplexu hotelu Čatež • animační programy. ČATEŽ: Hotel Toplice - balíček obsahuje: pobyt ve dvoulůžkovém
pokoji • polopenzi • vstup do fitness studia hotelu Toplice • 2x denně vstup do zimní nebo letní Termální riviéry • animační programy. ČATEŽ: Hotel Čatež - balíček obsahuje: pobyt ve dvoulůžkovém
pokoji • polopenzi • vstup do hotelového bazénu • 1x denně vstup do zimní Termální riviéry nebo 2x denně vstup do letní Termální riviéry • animační programy KOPER: Hotel Žusterna - balíček obsahuje:
pobyt ve dvoulůžkovém pokoji • polopenzi • koupání v aquaparku Žusterna • parkování v parkovacím domě hotelu • animační programy • WiFi na recepci

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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BLED

HOTEL RIBNO

Hotel Ribno*** se nachází v klidném zalesněném lesíku, vzdálen necelé 3
km od centra střediska Bled a stejnojmenného jezera. Jedná se o první slovinský "Zero waste hotel". Restaurace nabízí místní pokrmy i světovou kuchyni. Hotel nabízí ubytování v 58 pokojích a třech apartmánech. V hotelu
je menší wellness centrum s finskou bylinnou saunou, whirlpoolem, masážním salonem. Ubytování: Hotel má 58 pokojů. Každý hotelový pokoj je vybaven kabelovou televizí, telefonem, minibarem a koupelnou s vanou nebo
sprchovým koutem, přičemž většina z nich má také balkon nebo terasu.
Dětská postýlka nebo přistýlka může být umístěna ve standardních pokojích
a rodinné pokoje (2 x 1/2 popojené pokoje) jsou vhodné pro čtyřčlenné rodiny, které potřebují více místa. Celý hotel je pokryt bezdrátovým připojením k internetu. Standardně nabízíme dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky, na vyžádání je možné zakoupit ubytování v suitu.
Stravování: polopenze formou bufetu.

Bled - hotel Ribno - Relax pobyty od 2 nocí
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
1/2(+1) SWC nebo 2 x 1/2 SWC propojené

01.04. - 01.05.
16.10. - 31.10.
1 360

01.05. - 01.07.
20.09. - 16.10.
1 610

01.07. - 20.09.

20 %
denně/2

20 %
denně/2

20 %
denně/2

2 děti 0-11,99 let v rodinném pokoji
Nástup na pobyt/min.počet nocí

ttt

2 360

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi, bezplatný vstup do vířivky
a sauny v hotelu, 20% slevu na vstup do Wellness centra Živa. Povinný příplatek: pobytová taxa na 3,13 Eur na osobu a den, dítě 7-17,99 let platí 1,57
Eur/den. Sleva: dítě do 5,99 let na přistýlce v pokoji 1/2+1 - zdarma, dítě 611,99 let na přistýlce v 1/2+1 - 50 %, osoba 12+ na přistýlce v 1/2+1 - 20 %.

GLAMPING RIBNO

Bled - Glamping Ribno Bled, pobyty od 2 nocí
Cena za domek a noc
domek 2+2

04.01. - 01.04.
01.11. - 23.12.
3 420

01.04. - 27.04.
23.12. - 28.12.
3 990

27.04. - 01.06.
20.09. - 01.11.
4 560

Od neděle do pátku/min. počet nocí

min. 2 noci

min. 2 noci

min. 2 noci

Typ ubytování / datum

(pouze od neděle do pátku)
01.06. - 20.06. 20.06. - 01.09.
01.09. - 20.09.
5 740
6 370
min. 2 noci

min. 2 noci

Cena zahrnuje: 1x nájem domečku pro 4 osoby (až 2 dosp. osoby a 2 děti do 16 let) včetně venkovní dřevěné vany s
horkou vodou, 1 x snídaně v restauraci hotelu, závěrečný úklid, ručníky pro každou osobu (1x malý a velký), Wi-Fi, SAT
TV, parkování. Povinný příplatek: pobytová taxa 3,13 Eur na osobu a den, dítě 7-17,99 let platí 1,57 Eur/den.
Kompletní nabídku v Glamping Ribno Bled včetně víkend pobytů najdete na www.mediteran.cz

Dřevěné domky jsou postavené na základech stromů a vyrobeny ze slovinského dřeva místními řemeslníky. Luxus zajišťuje pohodlný interiér, vlastní
dřevěná horká vana, sociální zařízení, sauna, společný prostor s krbem.
V těsné blízkosti ale tak, aby nerušil klid hostů ubytovaných v glampingu,
se nachází jeden z předních slovinských hotelů - Hotel Ribno (cca 3 km od
jezera Bled), kde se hosté stravují, nebo si mohou objednat snídani za příplatek přímo do domečku. Ubytování: Glamping Ribno Bled se skládá pouze
ze 6 domků. Domek je vhodný maximálně pro 4 osoby (2 dospělí + 2 děti
do 16 let). Jsou tepelně izolované a vybaveny topením, nabízejí celoroční
pobyt, plocha domku je 8 m2. Interiér domů zahrnuje: Postel s palandou,
skříň, stůl, 2 taburety (křesla), kabelová televize, Wi-fi, Infračervený topný
panel, vnitřní a venkovní osvětlení. Na terase domu je: Stůl, 4 skládací židle,
dřevěná vana s víkem (teplota vody do 35°C). Koupelna a WC je mimo
domek, každý z domečků má vlastní uzavřené sociální zařízení (koupelna
a WC) v rámci jednoho objektu. Stravování: snídaně nebo polopenze (podle
zakoupeného pobytu) snídaně a večeře je podávána v hotelu Ribno (formou
bufetu). Domácí zvířata nejsou povolena.

HOTEL KRIM

foto: M. Chlad

Bled - hotel Krim
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
1/2(+1) SWC
Dítě 0-11,99 let na lůžku s rodiči
Nástup na pobyt/min.počet nocí

01.02. - 30.03.
29.10. - 22.12.
1 080
zdarma

30.03. - 29.06.
22.09. - 29.10.
1 280
zdarma

29.06. - 22.09.

denně/2

denně/2

denně/2

1 660
zdarma

MALA NEDELJA

Cena zahrnuje: ubytování na
1 noc, 1x snídani. Povinný příplatek: pobytová taxa na 3,13 Eur na
osobu a den, dítě 7-17,99 let platí
1,57 Eur/den. Sleva: 2. dítě v pokoji 1/2+1 na přistýlce - 50 %, dítě
12-14,99 let na přistýlce - 30 %.
Fakultativně: možnost dokoupení
večeře - 240 Kč/os./den

hotelový pokoj

vily a stany

RODINNÝ BONUS: 1.2. – 31.3., 19.4. – 22.4. a 26.4. – 5.5.
jsou 2 děti (1. do 5,99 let a 2. do 11,99 let) v pokoji s 2 dosp. rodiči ZDARMA.

Mala Nedelja - hotel Bioterme, vily
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
1/2(+1) SWC nebo vily pro 2, 4 nebo 6 osob

01.01. - 30.06.
neděle-pátek
1 300

01.01. - 30.06.
víkend (pá-ne)
1 460

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu nebo ve vile za osobu (dle předem objednaného ubytování), 1 x polopenzi, vstup
do bazénů v den příjezdu i odjezdu. Povinný příplatek: pobytová taxa 2,50 Eur na osobu a den, dítě 7-17,99 let platí
1,25 Eur/den, reg. poplatek 2 Eur/os./pobyt.
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Hotel Krim se nachází v centru města Bled, v těsné blízkosti jezera Bled. Hostům hotelu nabízí řadu možností pro relaxaci i aktivní dovolenou. Hotel je
oblíben pro svou polohu v centru města. Hosté mají k dispozici restauraci,
aperitiv bar a dále K-bar, což je klasická kavárna s nabídkou sladkostí, pohárů,
širokou nabídkou kávy atd. Velmi oblíený je místní jablkový štrůdl a krémový
řez "krim-šnite".
Ubytování: Hotel má 111 pokojů, z toho je 20 pokojů třílůžkových a 91
pokojů dvoulůžkových, část i s možností přistýlky, Pokoje josu vybaveny telefonem, SAT TV, koupelnou s WC, WIFI připojením. Většina pokojů má balkon. Polovina pokojů je po rekonstrukci včetně výměny
nábytku.
Stravování: Snídaně formou bufetu. Možnost večeří za 240 Kč/os./den
Více fotografií a informací najdete na www.mediteran.cz.

HOTEL BIOTERME
vily SLUNEČNÉ ÚDOLÍ
tttt

Moderní hotel Bioterme**** se nachází v klidné části Slovinska, v regionu
Pomurje, jen 21 km od města Ptuj. Hotel má 52 dvoulůžkových pokojů, 7
rodinných pokojů a 2 apartmány. Moderní pokoje mají WC, koupelnu, klimatizaci, SAT TV, balkon, možnost 1 přistýlky, Wi-Fi připojení. Parkování je
zdarma před hotelem na parkovišti, garáž za poplatek.
Stravování formou polopenze je v hotelové restauraci (snídaně, večeře).
Vily: 22 moderních vil postavených ve slunečném údolí Bioterme. Obývací
místnost, ložnice, plně vybavená kuchyň, koupelna se sprchou a WC, topení,
komfortně vybavená terasa s vlastní dřevěnou vanou a termální vodou
(pouze některé vily, za příplatek). K dispozici jsou vily pro 2, 4 a 6 osob.
Stravování formou polopenze je v hotelové restauraci (snídaně, večeře).
Bazény: Vnitřní část je krytá a skládá se z pěti bazénů o celkové ploše 600
m2. Teplota vnitřních bazénů je mezi 29 až 36°C. Vnitřní část bazénů má
celoroční provoz.
Venkovní část se skládá z devíti bazénů (1400 m2) s teplotou vody od 27
do 36°C. venkovní část bazénů včetně venkovního hotelového bazénu je
otevřena vždy od 15.6. do 15.9.
Příjezd je od 15.00, check out do 11.00.
Kompletní nabídku pobytů včetně ubytování ve stanech najdete
na www.mediteran.cz

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

Terme Topolšica je velmi příjemné lázeňské středisko, obklopené nedotčenou přírodou a horami. Vzhledem ke své poloze, lázně jsou v podhůří blízkých hor, je ideálním místem pro letní turistiku, ale i zimní lyžování v pohoří
Golte. Z Mikulova i Dolního Dvořiště je to cca 415 km.

TERME TOPOLŠICA

HOTEL VESNA

ttt

Hotel Vesna je středem termálních lázní Topolšica. Hotelový komplex má venkovní i vnitřní vodní parky s termální vodou, finskou a infra saunou, turecké
lázně, solarium. V hotelu jsou 2 restaurace, které zajišťují občerstvení pro
všechny hosty. Ubytování: Prostorné a pěkně zařízené pokoje nabízejí vše, co
potřebujete pro pohodlný pobyt (TV, telefon, koupelna se sprchovým koutem
nebo vanou, WC, vysoušeč vlasů, s nebo bez balkónu). Stravování: polopenze
(hotel) nebo vlastní - apartmány, které mají možnost dokoupení stravování v
hotelu, snídaně 250 Kč, oběd/večeře 400 Kč./os. Bazény, wellness: celoroční
bazény se rozkládají na ploše 1 760 m2 a Vodní park Zora se otvírá s prvními
letními paprsky a k dispozici jsou termální bazény, bazén s přelivem, vodní
atrakce, tobogány animační programy. Teplota vnitřích bazénů je 31°C, venkovní bazén, který je propojen s vnitřním, má teplotu 34°C. Vířivka má 35°C.
Teplota vody ve vodním parku je od 28 do 30°C. • Apartmány Ocepkov gaj:
Typ A (obývací pokoj s terasou a balkonem, 99 m2, pro 4 osoby), Ložnice s
manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem pro děti do 14
let, kuchyně, koupelna a WC, terasa, balkón. Apartmán Typ B (obývací pokoj
s terasou a balkonem, 150 m2, 5 pevných lůžek, obývací pokoj s možností
jedné přistýlky pro malé dítě, kuchyně, 1x koupelna, 1x WC, terasa, balkón.
WiFi připojení zdarma.
Více info a fotografií na www.mediteran.cz.

Termální pobyty, od 2 nocí
HOTEL VESNA***
minimum jsou 2 noci

2.1. - 12.7.
2.9. - 26.12.
pokoj 1/2 (+1) SWC
1 180
pokoj 1/2 (+1) SWC Balkon
1 350
pokoj 1/2 (+1) SWC Balkon Plus
1 450
APARTMÁNY “Ocepkov gaj“ 2.1. - 12.7.
2.9. - 26.12.
minimum jsou 2 noci
Apartmán 2+2, typ A
1 870
Apartmán 5+1, typ B
2 720

12.7. - 2.9.
1 250
1 420
1 520
12.7. - 2.9.
2 920
4 350

Cena zahrnuje-hotel: ubytování s polopenzí na osobu za 1 noc,
služby dle balíčku. Cena zahrnuje-apartmány: pronájem vybraného apartmánu na 1 noc, služby dle balíčku. Povinný příplatek:
Na místě se platí pobytová taxa 1,75 Eur na osobu a den. Možnost
pobytu na více dní - informace v CK nebo na www.mediteran.cz.
Slevy (platí pro hotel): dítě do 5,99 let zdarma (na lůžku s rodiči);
dítě 6-9,99 let: 50 % na přistýlce; dítě 10-13,99 let: 30 % na přistýlce;
osoba 14+: 20 % na přistýlce. Platí při pobytu s 2 dosp. os.
Dítě do 5,99 let na přistýlce s 2 DO - platí 170 Kč/noc.

DOLENJSKE TOPLICE

Termální pobyty po celý rok

Apartmány Ocepkov gaj

Hotel: Balíček služeb obsahuje: ubytování s polopenzí
ve dvoulůžkovém pokoji dle typu v hotelu Vesna, župan,
neomezené koupání v bazénovém komplexu v hotelu
Vesna, sauna v hotelu Vesna, sportovní a animační programy dle programu hotelu. •
APARTMÁN: Balíček služeb obsahuje: pronájem apartmánu na vybraný počet nocí pro příslušný počet osob,
volný vstup do komplexu termálních bazénů, volný
vstup do sauny v hotelu Vesna, župany, povlečení, ručníky po dobu pobytu. Ručníky se mění každý den. WiFi
zdarma, spotřebu energií, závěrečný úklid.

TERME DOBRNA

6.1. - 24.12. 2019
Cena za 2 noci s HB

Hotel Kristal**** pokoj 1/2(+1)
Hotel Balnea****Superior, pokoj 1/2(+1)
Dítě do 6 let s 2 dosp. osobami
Dítě 6 - 11,99 let s 2 dosp. osobami na přistýlce
osoba 12+ na přistýlce

4 020
5 240
ZDARMA

Terme Dobrna 2019 - krátký odpočinek, od 2 nocí

50 %
20 %

Cena zahrnuje: 2 x ubytování ve dvoulůž. pokoji, 2 x polopenzi, služby dle
balíčku. Povinný příplatek: pobytová taxa 2,50 Eur/os./den - platba na místě.
Balíček služeb obsahuje: pobyt ve dvoulůžkovém pokoji • polopenzi (snídaně, večeře)•neomezený vstup do termálních bazénů • hosté hotelu Balnea mají v ceně i vstup do Wellness centra Balnea • animační programy dle
nabídky hotelů • skupinové cvičení v bazénu • župan po dobu pobytu • WiFi
připojení zdarma na pokoji
Bazény Laguna mají teplotu termální vody 32°C (vnitřní) a 27°C (venkovní). Venkovní bazén má plochu 850 m2, vnitřní bazény 324 a 304 m2. K dispozici jsou
různé masážní trysky, whirlpool. Pro děti je připraven dětský bazén s atrakcemi.

Cena za osobu a 2 noci
Hotel Park, pokoj 1/2+1
Vila Higiea, standard pokoj 1/2+1
Hotel Vita standard pokoj 1/2+1

2.1.-29.12. 2019
2 180
2 300
2 400

Cena zahrnuje: ubytování na 2 noci, 2x polopenzi na osobu, služby dle balíčku.
Minimum jsou 2 noci pobytu. Povinný příplatek:

Na místě se platí taxa 2,50 Eur na os./den
Sleva: 1. dítě do 11,99 let a 2. dítě do 3,99 let bez lůžka - ZDARMA (nocleh a polopenze). Dítě 10 - 13,99 let na přistýlce - 30 %
Balíček služeb Krátký odpočinek obsahuje: nocleh ve dvoulůžkovém pokoji za osobu, polopenzi (snídaně, večeře
formou bufetu), koupací župan po dobu pobytu, neomezené koupání v bazénech s léčivou termální vodou v hotelu
Vita, ranní gymnastika, vodní aerobik každý den, animační program dle nabídky hotelu, bezplatné parkování v bezprostřední blízkosti ubytování, zdarma WiFi.

Rimske Terme 2019 - wellness pobyty od 2 nocí

RIMSKE TERME

Cena za osobu a noc

6.1. - 19.4., 22.4. - 26.4., 5.5. - 11.8.,
18.8. - 25.10., 3.11. - 22.12.

Zdraviliški dvor****, 1/2+1 SWC
1 460
Rimski dvor****, 1/2+1 SWC
1 800
Soﬁjin dvor****, 1/2+1 SWC
1 960
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc, 1x polopenzi na osobu, služby dle
balíčku. Minimum jsou 2 noci pobytu. Povinný příplatek:
Pobyt. taxa 2,50 Eur na os./den a registrační poplatek
3 Eur/pobyt. Slevy, dětské ceny: dítě do 7,99 let na lůžku s rodiči - zdarma,
dítě do 7,99 let na přistýlce v 1/2+1 - 500 Kč/noc, dítě 8 - 9,99 let na přistýlce v 1/2+1 - 800 Kč/noc, dítě 10 - 13,99 let na přistýlce v 1/2+1 - 1000 Kč
Podrobný popis a další fotografie najdete na www.mediteran.cz.

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz

Balíček služeb obsahuje: ubytování ve dvoulůžovém pokoji (min. 2 noci), polopenzi (snídaně a večeře formou bufetu), neomezené
koupání v bazénech s termální vodou, neomezené koupání v bazénech v den příjezdu
a v den odjezdu, možnost pronájmu kol
nebo turistických holí (cyklo a turist. mapy
k dispozici), parkování v parkovacím domě,
župan a pantofle, vstup do fitness, zdarma
internet, animační programy podle aktuální
nabídky hotelu, živá hudba v Princess Victoria Café v pátek a v v sobotu, návštěvu
Muzea v Rimske terme
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MORAVSKE TOPLICE
TERME 3000

HOTEL AJDA
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Moravské Toplice jsou známé především pro svůj velký vodní park a černou
termální minerální vodu. Je to jeden z největších léčebných resortů s jedním
z největších vodních parků v této části Evropy. Hotel Ajda je umístěn přímo
naproti vodnímu parku Terme 3000. Hosté hotelu mají volný vstup do bazénového komplexu Terme 3000 (nově vstup přes krytý chodník). V komplexu se nachází i bazén s černou termální vodou, která má ozdravné účinky
zejména pro revmatické potíže. Ubytování: dvoulůžkový pokoje ECONOMY
- francouzské lůžko šíře 150 cm, velikost pokoje 24-26 m2, balkon s pohledem do parku, WC, koupelna. Dvoulůžkové pokoje PREMIUM s možností 1
přistýlky, velikost pokoje 26-28 m2, koupelna se sprchou, WC, telefon, televizi, balkon, minibar, klimatizaci, fén, kabelový internet, telefon, psací stůl,
židle. Stravování: polopenze. Možnost dokoupení obědů za 500 Kč na osobu
a den. • Dětská postýlka - 8,- Eur/den - platba na místě
check in 14:00 • check out 11:00
Ajda, vnitřní bazén

Ajda, economy pokoj

Termal, economy pokoj

termální “černá” voda

Termal, vnitřní bazén

HOTEL TERMAL
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI
V termínech 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 platí následující akce pro rodiny s dětmi:
1 dítě do 11,99 let a 1 dítě do 5,99 let společně na 1 lůžku v pokoji s 2 dosp. osobami (1/2+1 SWC)

Moravske Toplice - hotel Ajda****
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
1/2 SWC Economy
1/2+1 SWC Premium

26.04. - 05.05.
05.07. - 25.08.
2 180
2 420

11.10. - 17.11.
2 180
2 420

05.05. - 02.06.
21.06. - 05.07.
2 110
2 320

25.08. - 11.10.
17.11. - 23.11.
2 110
2 320

02.06. - 21.06.
1 980
2 150

Moravske Toplice - hotel Termal****
1/2 (+1) SWC economy
1/2 (+1) SWC standard
1/2 (+1) SWC B standard

1 760
1 960
2 090

1 760
1 960
2 090

1 690
1 860
1 990

1 690
1 860
1 990

1 620
1 760
1 890

Nástup na pobyt/min.počet nocí

denně/2

denně/2

denně/2

denně/2

denně/2

TERME ZREĆE A ROGLA

Hotel Termal má 1 vnitřní a 2 venkovní bazény a je součástí areálu Terme
3000. Hosté hotelu mají volný vstup do bazénového komplexu Terme 3000,
ve kterém se nachází i bazén s černou termální vodou, která má ozdravné
účinky zejména pro revmatické potíže. Ubytování: dvoulůžkový pokoj ECONOMY bez možnosti přistýlky, francouzské lůžko šíře 140 cm, velikost pokoje 18 m2, koupelna, WC, telefon, fén, klimatizace, televize, výhled do
parku. Dvoulůžkový pokoj STANDARD s možností 1 přistýlky, velikost pokoje
20 m2, koupelna, WC, telefon, fén, klimatizace, televize. Dvoulůžkový pokoj
STANDARD S BALKONEM s možností 1 přistýlky, velikost pokoje 20 m2, koupelna, WC, telefon, fén, klimatizace, televize, balkon. Stravování: polopenze.
Možnost dokoupení obědů (v hotelu Ajda) za 330,- Kč na osobu a den.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni. • check in 14:00, check out 11:00
Dětská postýlka za příplatek - 8,- Eur/den - platba na místě
Platí pro hotely Ajda a Termal: Cena zahrnuje: 1 x ubytování za osobu s polopenzí (snídaně, večeře) ve dvoulůžkovém pokoji vybraného typu, vstup do
bazénů, župan, služby dle balíčku (viz popis). Povinný příplatek: Pobytová
taxa ve výši 2 Eur/os./den (dítě 7-18 let platí 50 %) a registrační poplatek 1
Eur/os./pobyt. Slevy: Dítě do 5,99 let s rodiči - zdarma, dítě 6-11,99 let na
přistýlce - 50 %, dítě 12 - 14,99 let na přistýlce - 30 %, 3. osoba 15+ - 10 %.
Balíček služeb obsahuje: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, polopenzi (snídaně, večeře formou bufetu), koupací župan po dobu pobytu, neomezené
koupání v bazénech hotelu po dobu pobytu, v den příjezdu od 11 hodin a v
den odjezdu po celý den, vstup do sauny v hotelu Ajda, volný vstup do Vodního parku T3000 (nově krytý chodník pro snažší dostupnost), animační
program dle nabídky hotelu, WiFi zdarma, parkování zdarma

MODRÉ PRÁZDNINY
Prožijte se svými dětmi několik dní v termálních lázních Terme Zreče, na
úpatí pohoří Rogla. Můžete se koupat v termálech (modré prázdniny) nebo
se ubytovat přímo v horském středisku Rogla a užívat si přírody a turistiky
(zelené prázdniny).
Více informací včetně cen na www.mediteran.cz

Terme Zreće - modré prázdniny
Typ ubytování / datum

Cena za osobu a noc
Vily Terme Zreće****, 1/2 SWC
Vily Terme Zreće****, apartmán
Hotel Vital****
Hotel Atrij****Superior
Nástup na pobyt/min.počet nocí

hotel Atrij

vile Terme Zreće
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areál Terme Zreće

08.04. - 08.07.
19.08. - 25.11.
1 540
1 590
1 730
2 080

08.07. - 19.08.

denně/2

denně/2

1 650
1 700
1 860
2 210

Cena zahrnuje: 1 x ubytování vybraného typu, 1 x polopenzi, (každé úterý a
pátek „Vital večeře” - nabídka jídel z lokálních surovin), 1 x za pobyt vstup
do Saunové vesničky (pro hosty Vile Terme a hotel Vital), 1 x denně vstup
do Saunové vesničky - hosté hotelu Atrij, 1 jízda na bobové dráze pro děti v
parku Zlodejevo, župan pro hosty hotelu Vital, župan a ručník k bazénu pro
hosty hotelu Atrij.
Povinný příplatek: Pobytová taxa ve výši 2 Eur/os./den (dítě 7-18 let platí polovic) a registrační poplatek 1 Eur/os./pobyt.
Slevy na děti - viz www.mediteran.cz.

Online rezervace ubytování na www.mediteran.cz

TERME OLIMIA
Termální park
Aqualuna
hotely Breza a Sotelia, glamping,
Termalia FUN a RELAX, Wellness Orhidelia

HOTEL BREZA

tttt

Hotel Breza**** se nachází vedle hotelu Sotelia, se kterým je propojen podzemním krytým chodníkem společně s Wellness centrem Termalija i jeho bazény, wellnessem Orhidelia. V hotelu je Centrum zdraví, ve kterém je vám
k dispozici bohatá nabídka tradičních i moderních programů pro zlepšení
vašeho zdraví. Hosté mají k dispozici župan a ručníky po celou dobu pobytu.
Součástí hotelu je i restaurace pro 240 osob, aperitiv bar, kadeřnictví, společenská místnost, TV místnost, stánek s novinami a suvenýry, fitneess,
bazén s termální vodou.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, mají koupelnu
s WC, SAT TV, telefonem, minibarem. Některé pokoje jsou s balkonem. Na
vyžádání je možné zajistit ubytování v antialergenních pokojích (celkem 42
pokojů, mají parkety, ionizátory vzduchu a solné lampy) nebo ubytování
v apartmánech, které mají navíc obývací místnost.
Stravování: polopenze- snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení
obědů za 400 Kč na osobu a den.

WELLNESS HOTEL SOTELIA

tttt

Wellness hotel Sotelia je úzce propojen s přírodou. Když vstoupíte, zdá se
Vám, jako byste vstoupili do nitra samé přírody. Umístění hotelu, jeho různorodá strukturalizace, zelené střechy a rozlehlé jasné plochy vytvářejí dojem
harmonizujícího spojení s okolní přírodou. Wellness hotel Sotelia je jistě
místo, kde si odpočinete a které Vám dodá pocit souladu s přírodou.
Ubytování v hotelu: Moderní dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky - vybavené koupelnou se sprchou a vanou, WC, SAT TV, radiem, telefonem, minibarem, sejfem, klimatizací, připojením na internet, internetem v TV,
balkonem. K dispozici jsou župany a ručníky.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení obědů za 500 Kč
na osobu a den.

Cena za osobu a noc
minimum jsou 2 noci
Olimia, Hotel Breza, pokoj 1/2
Olimia, Hotel Breza, pokoj 1/2 balkon
Olimia, Wellness hotel Sotelia, pokoj 1/2
dítě do 4,99 let s 2 dosp. os.
Nástup na pobyt/min.počet nocí

1 930
2 100
2 590
zdarma

2 420
2 580
3 220
zdarma

2.1. - 6.1.; 19.4. - 22.4.;
26.4. - 5.5.; 19.7. - 18.8.;
25.10. - 3.11.; 6.12. - 8.12.;
20.12. - 29.12.
2 630
2 800
3 630
zdarma

denně/2

denně/2

denně/2

Pobyty
Víkendové
pobyty
v období
neděle - pátek pátek-neděle

Cena zahrnuje: 1 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 1 x polopenzi, služby dle balíčku. Povinný příplatek: Na místě
se platí pobytová taxa 2,5 Eur/os./den. • Fakultativně: Vstup do Wellness Orhidelia - 20 Eur (Ne-Pá) a 29 Eur (Pá-Ne,
svátky, prázdniny) za osobu a den (2x denně vstup), platba na místě, vstup do Termalia Family Fun - 12 Eur/osoba/den,
Saunový svět ve Wellness centru Termalija - 11 Eur/os./den • Wellness Orhidelia v rámci zkvalitnění služeb pro své hosty,
kteří očekávají relaxaci a odpočinek v klidném prostředí umožňuje vstup pouze osobám starším 15 let.
Slevy: dítě 5-11,99 let na přistýlce s 2 DO má slevu 50 %. dítě 5-11,99 let na pevném lůžku má slevu 30 %, 3. os. 12+ na
přistýlce má slevu 15 %.
Příjezd je možný každý den.
Nové termální bazény: Termalija Relax (v ceně pobyt. balíčků) a Termalija Family Fun (placená část) - zcela nové
bazény s termální vodou mají plochu více jak 2000 m2, velký bazén má teplotu 30-32°C, část bazénu má venkovní
část (vodní masáže, divoká řeka, gejzíry, vodopád a další vodní atrakce), bazén Aqua pod šapitó s teplotou vody 2832°C (vodní trysky, uzavřený tobogán se světelnými efekty, vodní bar Aqua a různé vodní hry), 2 dětské bazény s teplotou vody 32-36°C - 1 venkovní a jeden vnitřní, 3 vířivky s teplotou vody 34-36°C. Termalija Family Fun je placená
část, zaměřená pro rodiny s dětmi.
Hotel Breza - Balíček obsahuje: ubytování s polopenzí (speciál Olimia bufet - snídaně, večeře formou bufetu) na vybraný počet nocí ve dvoulůžkovém pokoji • láhev s termální vodou na pokoji • volný vstup do bazénů ve Wellness
centru Termalija RELAX (Olimia), vstup do Termal parku Aqualuna a do Terme Tuhelj • 1 volný vstup do saunového
světa nebo 1 vstup do plaveckého bazénu Termalia family FUN po dobu pobytu • wellness balíček (župan, ručník po
dobu pobytu) • vodní aerobic, "dobré ráno" gymnastika, vstup do fitness studia • sportovní aktivity dle denního programu hotelu • animační program v Mini-clubu pro děti • noční koupání ve Wellness centru Termalija (v pátek a
sobotu) • zdarma internet. • Hotel Sotelia – Balíček obsahuje: ubytování s polopenzí (speciál Olimia bufet - snídaně,
večeře formou bufetu) na vybraný počet nocí ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem• denně čerstvé ovoce a láhev s
termální vodou na pokoji • volný vstup do bazénů ve Wellness centru Termalija RELAX (Olimia), vstup do Termal parku
Aqualuna a vstup do Terme Tuhelj • volný vstup do saunového centra ve Wellness centru Termalija (9 saun) nebo volný
vstup do do plaveckého bazénu Termalia family FUN po dobu pobytu • wellness balíček (župan, ručník po dobu pobytu) • vodní aerobic, "dobré ráno" gymnastika, vstup do fitness studia • sportovní aktivity dle denního programu
hotelu • noční koupání ve Wellness centru Termalija (v pátek a sobotu) • zdarma internet.

Glamping Olimia Adria - termíny a ceny najdete na www.mediteran.cz

Glamping Olimia Adria, ubytování pro 2 - 4 osoby, 2 typy stanů,
pobyty se snídaní a vstupem do Aqualuna a Termalija Relax.
Cena již od 5 160 Kč za den / 2 osoby.

www.mediteran.cz • www.plavbypojadranu.cz
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE MEDITERAN TRAVEL s.r.o.
Smluvní vztah
Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje
svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a zákonu č. 111/2018 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
Smluvní vztah a právní poměr mezi MEDITERAN travel s.r.o. (dále jen CK)
a jednotlivci nebo organizacemi jako účastníky zájezdu se řídí ustanovením
Občanského zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných podmínkách. Zájezdy CK je možné objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CK
a dále v síti autorizovaných prodejců, které jsou k prodeji zájezdů CK zmocněni. Prodej zájezdů/služeb u autorizovaného prodejce musí být uskutečněn na základě sepsání Smlouvy o zájezdu (§ 1a, zak. č. 111/2018 Sb.) nebo
sepsáním Objednávky služeb (§ 1b odst. 2 písm. a, zak. č. 111/2018 Sb.). CK
si vyhrazuje právo, oznámit před uzavřením smlouvy (objednávky) změny
údajů uvedených v katalogu zájezdů. Závazné údaje jsou uvedeny na
Smlouvě o zájezdu nebo Objednávce služeb. CK si vyhrazuje právo uvést
v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami.
Originál smlouvy (objednávky) bude evidován v CK, potvrzená kopie závazné přihlášky bude předána zákazníkovi.
U kapacit, které je nutno vyžádat „na zpětné potvrzení z destinace“ na základě sepsané cestovní smlouvy se zákazníkem, je doba potvrzení z destinace max. 3 dny. Pokud není do této doby zájezd potvrzen ze strany
cestovní kanceláře, je cestovní smlouva automaticky zrušena a zákazníkovi
tím nevzniká nárok na čerpání služeb dle rozsahu uvedeném v cestovní
smlouvě (smlouvě o zájezdu).
Právo účasti na zájezdu zákazníka vzniká zaplacením ceny zájezdu. Povinnost závazné rezervace-zaknihování zájezdu objednané služby ve prospěch
zákazníka ze strany CK, vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy-přihlášky, prohlášením že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami a prohlášením že s těmito souhlasí
a zaplacením 50% ceny zájezdů. Zálohu nebo celou cenu za poskytovaný
zájezd zákazník zaplatí v CK nebo u jeho smluvních prodejců. Osoby mladší
15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Účastníci zájezdu ve věku 15-18 let jsou povinni mít písemný Souhlas zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby pokud se zástupce sám
nezúčastní.
Předsmluvní informace – Formulář s právy zákazníka: (zájezd)
CK je povinna poskytnout zákazníkovi před tím, než učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu informace na standardizovaném příslušném formuláři. Formulář musí obsahovat inforamci, zda se
jedná o zájezd nebo spojené cestovní služby a informaci o způsobu právní
ochrany zákazníka.
Smlouva o zájezdu
Smlouva o zájezdu obsahuje: hlavní náležitosti podle § 2527 a další náležitosti podle § 2528 Občanského zákoníku. Hlavní náležitosti zájezdu uvedené v § 2527 a další náležitosti zájezdu uvedené v § 2528 písm. b) až d)
a f) mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Dále jsou
součástí smlouvy o zájezdu uvedeny všechny náležitosti podle § 9a zákona
č. 159/1999 Sb. (nyní č. 111/2018 Sb.), jsou-li součástí zájezdu (např. Výlety,
další služby v ceně atd.)
Změna závazku ze smlouvy (§ 2531 OZ)
Jednostranná změna:
CK má možnost jednostranně změnit závazek ze smlouvy, pokud si toto
právo vyhradí ve smlouvě a pokud jde o nepodstatnou změnu. Údaje
o změně musí být zákazníkovi oznámeny v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem.
Podstatná změna:
Podstatná změna musí být zákazníkovi oznámena společně s předložením
návrhu na změnu závazku jasným, srozumitelným, zřetelným způsobem
a bez zbytečného odkladu v textové podobě a musí obsahovat:
• dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,
• lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy,
• důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a o údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.
Cena a jeho úhrada
Ceny jsou dány platnými ceníky nebo sjednanými cenami mezi CK a zákazníkem potvrzené na cestovní smlouvě-přihlášce. Zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu na smlouvě.
Konečnou cenou zájezdu se rozumí cena, která je uvedena na Smlouvě o
zájezdu a je potvrzena MEDITERAN travel. Obsah cen je uveden u nabídky
jednotlivých služeb ve Smlouvě. Ceny v katalogu neobsahují cestovní pojištění.
Cena zájezdu nezahrnuje komplexní cestovní pojištění. Zákazník bere na
vědomí, že v případě sjednání vlastního cestovního pojištění je povinen
sám a na vlastní náklady řešit případnou pojistnou událost a postupovat
vždy podle pokynů pojišťovny, u které má sjednané cestovní pojištění.
Zálohu ve výši 50% ceny u pobytových zájezdů a 50% ceny u lodních zájezdů hradí zákazník při uzavření vztahu s CK. Doplatek hradí zákazník nejpozději do 30 dnů před uskutečněním zájezdu. V případě zakoupení pobytu
se slevou za včasný nákup-First minute se úhrada řídí dle podmínek u daného ubytování. Pokud se zákazník přihlásí na zájezd v termínu kratším
než 30 dnů před uskutečněním, je povinen uhradit plnou cenu zájezdu při
uzavření vztahu s CK. Bez zaplacení celé částky v termínu uvedeném v závazné přihlášce nemá zákazník nárok na účast v zájezdu a na čerpání služeb. Doklad pro ubytování a čerpání služeb - VOUCHER - bude zákazníkovi
předán až po plném zaplacení ceny. Náklady CK na vedlejší služby, které
nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické, e-mailové či faxové vyžádání
služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník CK požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu jako jednorázový poplatek.
Platební podmínky
CK má právo na zaplacení konečné ceny služeb před jejich poskytnutím
a zákazník má povinnost uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Zá-
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kazník je povinen uhradit při uzavření Cestovní smlouvy buď zálohu až ve
výši 50% z ceny zájezdu, nebo celkovou cenu zájezdu, případně jinou
částku stanovenou CK. Neučiní-li tak zákazník, má CK právo od Cestovní
smlouvy odstoupit a zákazník je povinen zaplatit odstupné ve výši zaplacených záloh. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána
v Cestovní smlouvě, je povinen zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před
zahájením čerpání služeb dohodnutých v Cestovní smlouvě. V případě
vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu,
je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou nebo bezhotovostním převodem se termínem
zaplacení rozumí termín, kdy je na účet CK připsána požadovaná částka.
V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem má CK
právo od Cestovní smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením
účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu
v termínu uvedeném v Cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok účastnit se
zájezdu a čerpat služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb
(VOUCHER) bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny
zájezdu. Stornuje-li zákazník (fyzická osoba) zájezd, na který zákazník (fyzická osoba) obdržel příspěvek od zaměstnavatele a zaměstnavatel uhradil
finanční částku na účet CK, vrátí CK příslušnou částku zaměstnavateli po
odečtení stornopoplatků.
Pokud je cena zájezdu uvedena v Euro, např. okružní plavby po Jadranu,
platí přepočet na Kč dle denního kurzovního lístku Komerční banky v den
podpisu cestovní smlouvy.
Služby
Služby, které jsou zahrnuty v ceně, jsou specifikovány u jednotlivých nabídek
a programů a jsou předmětem Vaší objednávky u CK nebo vašeho prodejce.
Rozsah sjednaných služeb je dán obsahem závazné smlouvy-přihlášky.
Má-li zákazník jakékoliv požadavky nad rámec obecného popisu nabízených ubytovacích služeb v katalogu, které CK nemůže ovlivnit, a které zároveň v katalogu nebo jiném prodejním materiálu výslovně nenabízí jako
zvláštní službu za příplatek (např. vzdálenost apartmánu od moře, pokoj
s výhledem na moře, pokoj směrem na bazén, atd.), považuje je CK pouze
za nezávazné přání zákazníka, které nemá CK povinnost splnit. Jedná se
především o požadavky na konkrétní umístění ubytovací jednotky ve vybraném ubytovacím zařízení, její poloha, orientace, požadavky na zasedací
pořádek v dopravním prostředku a další požadavky, které jsou plně v kompetenci poskytovatelů ubytovacích nebo dopravních služeb.
Pokud zákazník požaduje změnu některých služeb po uzavření vztahu s CK
(změna místa pobytu, změna termínu, změna jména atd.) platí poplatek
400 Kč/osoba. Změnu cestovní smlouvy lze pouze uskutečnit, pokud to
bude možné.
CK je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému
obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které CK úmyslně nezpůsobila, nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu.
Ubytování
Ceny v katalogu CHORVATSKO 2019 jsou uvedeny na 1, 2 nebo 7 nocí pobytu. Pokud je možnost pobytu na méně než 7 nocí, informace je uvedena
v tabulce nebo i u popisu ubytování, podrobné informace vám poskytne
i přímo CK.
Apartmán, studio, mobilní domek (mobilhome), bungalov, ubytování
v soukromí, karavan: Cena je za ubytovací jednotku pro příslušný počet
osob. Menší počet osob ve vybraném ubytování je možný, ale zákazník platí
vždy cenu za všechna lůžka.
Hotel, depandance hotelu: cena je vždy za osobu a vybrané stravování
v pokoji nebo depandanci (suite, apartmánu). Ceny některých apartmánů
v hotelu jsou uvedeny za celou jednotku.
Podle mezinárodních zvyklostí jsou zákazníci ubytováni v den příjezdu až
po 15. hodině a v den dojezdu musí opustit pokoje do 10. hod (není-li uvedeno jinak v katalogu nebo v pokynech na cestu). Předčasný příjezd nebo
pozdní odjezd může být recepcí zpoplatněn. Časný příjezd či pozdější odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje a ani dalších služeb s ubytováním spojených.
Pokud přesná specifikace objednaného pokoje (tzn. patro, číslo pokoje či
výhled) nebyla zvlášť placenou součástí cestovní smlouvy, je zákazník ubytován ve standardním pokoji dle kategorie objednaného ubyt. zařízení na
základě rozhodnutí dodavatele služby (recepce). V případě objednání přistýlky se prostor v pokoji výrazně zmenší, s čímž je třeba předem počítat.
Fotografie pokojů v katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí korespondovat
s konkrétním pokojem, který je zákazníkovi na místě přidělen.
Pokoj / apartmán se symbolem M (moře) negarantuje přímý pohled na
moře. Jedná se pouze o orientaci pokoje (apartmánu) a ve směru mohou
být vzrostlé stromy, nízké budovy, boční výhled apod. Tato typologie je
vždy převzata od obchodního partnera a Mediteran travel nemá oprávnění
toto měnit.
Zájezdy nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu,
nicméně zákazníkům doporučujeme, aby se vždy informovali přímo v CK
a na základě jejich zdravotního omezení nebo požadavků na dovolenou jim
bude doporučen vhodný typ ubytování.
Platby v místě pobytu
U některých ubytování je navíc nutno na místě uhradit přihlašovací poplatek, pobytovou taxu, složit na místě kauci za ubytování, případně další
služby které si zákazník objednal při rezervaci, ale jejich cena je uvedena
v Eur nebo v místní oficiální měně.
Tyto platby v měně Eur (nebo i HRK – chorvatská kuna) jsou v případě zájezdu uvedeny vždy na smlouvě (objednávce) v kolonce Cena nezahrnuje
a dále na webových stránkách u příslušného zájezdu a také jsou uvedeny
v katalogu CHORVATSKO 2019.
Přesnou výši platby v HRK vám sdělí příslušný ubytovatel nebo recepce.
Doporučujeme mít s sebou již při přihlášení hotovost v HRK pro úhradu
těchto plateb na místě.
Cizí státní příslušnici, vízové povinnosti
Do závazné přihlášky je nutné nahlásit účast cizích státních příslušníků. Při

cestách do zahraničí je zákazník povinen mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (občanský průkaz dle cílové země,
pas, víza). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět
a potřebná víza si sami obstarat bez asistence CK Mediteran travel. V případě, že si víza pro vstup do cílové či transferové země nezajistí, CK Mediteran nenese žádnou odpovědnost za případné škody – zde platí stejné
podmínky jako při zrušení zájezdu ze strany zákazníka. Více informací
o vstupních podmínkách najdete na www.mediteran.cz.
Způsob úhrady zájezdu
a) převodem z běžného nebo sporožirového účtu, b) hotovostní platbou
přímo v CK.
Zrušení smlouvy ze strany zákazníka, výše stornopoplatků
Zákazník je oprávněn odstoupit od vztahu s CK před uskutečněním pobytu.
Zrušení musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby zrušení
pobytu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení do cestovní
kanceláře Mediteran travel s.r.o. Částka za sjednané cestovní pojištění se
zákazníkovi nevrací. CK má právo odečíst odstupné od složené celé nebo
částečné zálohové platby. Pokud bude odstupné vyšší, než úhrada zálohy
zákazníkem, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 10 dní od provedeného doúčtování.
Při zrušení zájezdu ze strany zákazníka platí následující stornopoplatky:
– do 40 dnů před zahájením zájezdu - 20% z ceny zájezdu,
– 39 až 31 dnů před zahájením zájezdu - 30% z ceny zájezdu,
– 30 až 21 dnů před zahájením zájezdu - 50% z ceny zájezdu,
– 20 až 9 dnů před zahájením zájezdu - 90% z ceny zájezdu,
– 8 a méně dnů před zahájením zájezdu - 100% z ceny zájezdu
nebo poplatky, které jsou dány smluvně mezi CK Mediteran travel a dodavatelem ubytování.
Na některá ubytovací zařízení se vztahují individuální stornopodmínky dané
hoteliérem a nejsou v souladu s výše uvedenými stornoplatky. Tyto informace jsou uvedeny v textovém popisu dané ubytovací kapacity v katalogu
nebo na www.mediteran.cz.
Pokud má zákazník sjednané komplexní cestovní pojištění včetně storna
zájezdu a stornuje-li účast na zájezdu před jeho zahájením, může uplatnit
u pojišťovny nárok na úhradu odstupného účtovaného ze strany Mediteran
travel. Zrušení zájezdu je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba bezodkladně nahlásit (mailem, telefonicky) Mediteran travel nejpozději následující den po dni, kdy nastala neschopnost zákazníka se zúčastnit zájezdu.
Tento nárok se může zákazník uplatnit u pojišťovny ve smyslu podmínek
pojišťovny pro pojištění storna zájezdu. Podmínky pojišťovny obdrží zákazník při uzavření Smlouvy o zájezdu.
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění není v ceně zájezdu. Zákazník má možnost uzavřít komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu na termín pobytu
či zájezdu, který je uveden ve Smlouvě o zájezdu. U pobytů nebo zájezdů
s vlastní dopravou je možné prodloužit pojistné i na dobu cesty (1 den před
nástupem a 1 den po odjezdu). Mediteran travel s.r.o. je smluvním partnerem Allianz pojišťovna a.s. Při stornu zájezdu se zaplacené pojistné nevrací.
V případě pojistných událostí Mediteran travel poskytne potřebnou součinnost, je-li o to zákazníkem požádana. Nehradí však poplatky za lékařské
ošetření apod., toto je v kompetenci pojišťovny. Pokud má zákazník zakoupené komplexní cestovní pojištění včetně storna u Mediteran travel, obdrží
vždy kartičku od pojišťovny s kontaktním telefonním číslem pro případ
úrazu, nehody apod. Rozsah cestovního pojištění je popsán na straně 2 tohoto katalogu a dále na https://www.mediteran.cz/Cestovni-pojisteni.aspx
Odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka bez úhrady
odstupného.
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy bez úhrady odstupného
pokud:
• Cestovní kancelář podstatně změní některou z hlavních náležitostí zájezdu
(např. délka pobytu, umístění ubytování, způsob stravování) (§ 2539 odst. 2 OZ)
• V místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastanou nevyhnutelné a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování služeb zahrnutých v zájezdu (nebo na přepravu) (§ 2535 OZ)
Zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může odstoupit od smlouvy, pokud
• počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve
smlouvě a CK oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve
smlouvě, která nesmí být kratší než 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní,
• 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2 až 6 dní,
• 48 hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2
dny, nebo
• mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení
zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu (§ 2536 OZ)
Při odstoupení od smlouvy cestovní kancelář vrátí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, v případech stanovených
tímto zákonem pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze
smlouvy (§ 2536 a).
Reklamace služeb
Zákazník má povinnost vytknout cestovní kanceláři vadu (reklamaci) bez
zbytečného odkladu.
Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny CK, zákazník
má právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb. V okamžiku vzniku
reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí, nebo
mezi zákazníkem a zástupcem CK proveden zápis o předmětu reklamace.
Doporučujeme řešit ihned vše na místě. Zápis musí být ze strany recepce
nebo CK vždy potvrzen. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených
ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající fi-
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nanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat do všech dílů voucheru (i do těch co
odevzdal ubytovateli). K uplatnění reklamace musí být přiložen doklad
o uplatnění reklamace, nebo jiné potvrzení (odvolání na knihu stížností
v ubytovacím objektu, potvrzení na VOUCHERU a podobně). Bez splnění
těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci v CK. V průběhu poskytování služeb má CK povinnost poskytnout adekvátní náhradu za nedodržení programu, resp. rozsahu dojednaných služeb. Přijetí náhradní
služby je považováno za splnění služby.
Pomoc v nesnázích (§ 2539, § 2541)
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka
v souladu se smlouvou, poskytne mu cestovní kancelář neprodleně pomoc,
zejména tím, že mu
a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci,
b) je nápomocen se zprostředkováním na dálku a
c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat
zákazníka v souladu se smlouvou, nese pořadatel náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech
cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena
pro návrat delší období, uplatní se tato období. (§ 2539 odst. 2)
Delegátský servis
Delegátský servis není v ceně pobytu.
Cestovní kancelář zajišťuje tuto službu formou telefonického hotline, které
je pro vyřešení vašich případných komplikací nejrychlejší. V pokynech na
cestu máte uvedeno příslušné telefonní číslo. Nevolejte prosím vaše prodejce, kontaktujte přímo nás. Je-li v místě pobytu přítomen delegát, obracejte se s případnými dotazy, přáním či připomínkami na něho.
Pokud není v místě pobytu přítomen delegát, obracejte se se svými stížnostmi:
a) přímo na cestovní kancelář – kontaktní telefon je uveden v Pokynech
na cestu
b) na recepci hotelu nebo na agenturu, která vás ubytovala v soukromí.
Bližší informace získáte také na recepci v hotelu nebo v kanceláři agentury,
která zajišťuje ubytování v soukromí.
Doprava autobusem, zavazadla
Doprava autobusem do Chorvatska je zajišťována smluvními dopravci.
V ceně dopravy je kromě autobusové dopravy příslušné osoby take přeprava jednoho příručního zavazadla o hmotnosti 5 kg a jednoho zavazadla
v zavazadlovém prostoru o hmotnosti 15 kg na osobu. Každé další zavazadlo nad tento limit musí být nahlášeno a platí se navíc. Pokud takové zavazadlo nebude nahlášeno, může být z přepravy vyloučeno. CK nepřebírá
odpovědnost za ztrátu nebo poškození zavazadla. Přeprava zvířat autobusem do Chorvatska není možná. Každá osoba (včetně dětí) musí mít
v autobusu vlastní sedačku. Časy odjezdů se pohybují cca od 10.00 do 20.15
hodin a jsou závislé na místě nástupu v ČR a příslušné autobusové trase
do Chorvatska. Autobusy musí vždy dodržet povinný odpočinek řidičů.
Přesný čas odjezdu máte uvedený vždy na Pokynech na cestu!
Škody, vratné kauce
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu přepravy
a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost
nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
V některých ubytovacích kapacitách může být v rámci předcházení škod
požadována při příjezdu na ubytování vratná kauce.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník, pokud nesouhlasí s odpovědí CK na jeho reklamaci, obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz kde
najdete formulář pro zahájení šetření formou mimosoudního sporu.
Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
Na jeho základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo
na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR,
pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že
se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků CK jsou
uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události.
Doklad najdete na http://www.mediteran.cz/Kontakty.aspx.
Povinné smluvní pojištění CK se vztahuje pouze na zájezdy definované zákonem č. 159/1999 Sb.
Mediteran travel s.r.o. má uzavřeno pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u ERV Evropské pojišťovny, a.s. pod číslem 1180000084.
Zpracování osobních údajů zákazníka (GDPR)
Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář Mediteran travel (dále jen
MEDITERAN TRAVEL) je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu
a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje
v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová
a doručovací adresa, telefon. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze
po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

Zákazníkem udělený souhlas platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž
prospěch smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník
uzavřel smlouvu o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
Osobní údaje zákazníka budou zpracovány automatizovaně v rámci elektronické databáze ale I manuálně v listinné podobě.
MEDITERAN TRAVEL bude v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka též třetím osobám za účelem poskytnutí sjednané služby (ubytovatelé, dopravní společnosti, delegáti, pojišťovna zajišťující cestovní pojištění).
Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předávány I třetím osobám pro účely stanovené zákonem (policie ČR, soudy). a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Pokud je zájezd mimo země EU, i zde jsou do ubytovacího zařízení předány
údaje v nezbytně nutném rozsahu.
Zákazník má právo požadovat od MEDITERAN TRAVEL přístup k osobním
údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti
zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
Zákazník má právo požadovat, aby MEDITERAN TRAVEL omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (I) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost
jeho osobních údajů; (II) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní,
ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (III)
MEDITERAN TRAVEL již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (IV) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních
údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody MEDITERAN
TRAVEL převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů.
Zákazník má právo požádat MEDITERAN TRAVEL o poskytnutí informace
o zpracování osobních údajů. Následující informace budou zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu: (I) účel zpracování; (II) kategorie osobních
údajů, které zpracovává, (III) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (IV) plánovaná doba, po kterou
budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá
ke stanovení této doby; (V) existence práva požadovat od správce opravu
nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich
zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (VI) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (VII) skutečnost, že dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování. • Za poskytnutí informace je MEDITERAN
TRAVEL oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů
mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu travel@mediteran.cz.

MEDITERAN travel zastupuje
největší německou cestovní
kancelář specializující
se na Chorvatsko
- I.D. RIVA tours.
Cestovní kancelář I.D. RIVA tours má
pro rok 2019 celkem 5 katalogů
s nabídkou ubytování
po celém Jadranu, ve vnitrozemí,
v mobilních domcích, okružní plavby
na klasických motorových plachetnicích,
a katalog s aktivní dovolenou.
Katalogy najdete na našich stránkách,
s rezervací zájezdu z těchto katalogů
Vám rádi pomůžeme.

Klasifikace ubytování
Klasifikace hotelů a dalších ubytovacích kapacit v katalogu je pouze hodnocením Mediteran travel s.r.o. s přihlédnutím na znalost objektu, jeho služeb, polohy atd. Tyto symboly mají pouze informační charakter, nejsou
znakem kvality, ale pouze technických parametrů, slouží zákazníkům pro
lepší orientaci při výběru ubytování.
Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy
je bazén vyhříván. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván,
bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitém období. Ne všechny hotely mají
bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách
bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po
určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nikdy neodpovídá kapacitě hotelu. Rozhodnutí o provozní době bazénu je zcela v kompetenci ubytovacího zařízení a platí to jak pro venkovní tak vnitřní bazény.
Závěrečné informace
Katalog „CHORVATSKO 2019“ byl zpracován dle ustanovení zákona 159/99 Sb.
Veškeré informace a pokyny uvedené v katalogu MEDITERAN travel s.r.o.
(rozsah služeb, ceny, cestovní podmínky apod.) odpovídají informacím
známým v době tisku katalogu (leden 2019).
Doplňující informace o pojištění, letecké a autobusové dopravě jsou k dispozici v MEDITERAN travel s.r.o., a u všech provizních prodejců. Uvedené
fotografie ubytovacích kapacit mají pouze ilustrační charakter, neboť
mnoho objektů v Chorvatsku se každý rok renovuje a obnovuje. Více fotografií naleznete na www.mediteran.cz.
Nabídka ubytování v apartmánech i hotelích je velmi pestrá. Doporučujeme
Vám výběr pečlivě zvážit. V mimosezónním období jsou ceny zájezdů nižší,
avšak může se stát, že některá zařízení, zejména mimo prostory ubytování
se ještě neotevřela či naopak jsou již zavřená. Výhodou jsou však nižší ceny,
větší klid, i méně zalidněné pláže. Je nutno počítat s tím, že některá letoviska mohou být v létě hlučná. V ceně zájezdu nejsou zahrnuty nápoje
(pokud není uvedeno jinak). Za pronájem lehátek a slunečníků se na některých plážích platí.
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré ceny v katalogu v Kč.
Informace a údaje o službách a cenách včetně cestovních podmínek v tomto
katalogu odpovídají informacím, které byly známy v době uzávěrky katalogu
(15. 12. 2018). Změny jsou vyhrazeny. Při zjištění rozdílných cen jsou platné
ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.mediteran.cz.
Přejeme Vám hezkou dovolenou.
MEDITERAN travel s.r.o.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) CK Mediteran travel s.r.o.
vstoupily v platnost dne 3. 1. 2019.
Foto v katalogu a na webových stránkách: archiv CK, HTZ, www.chorvatsko.cz, www.idriva.com, obchodní materiály ubytovacích kapacit našich
obchodních partnerů a jejich webové stránky. Chyby, omyly a překlepy
v tisku jsou vyhrazeny.
Není-li v katalogu uvedeno jinak, je garantem všech zájezdů
MEDITERAN travel s.r.o., Riegrovo nám. 55, 513 01, Semily, IČO 27489442.
Semily, 3. 1. 2019
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Pronájem plachetnic, katamaránů
a motorových jachet na Jadranu
Pro naše zákazníky zajišťujeme pronájem plachetnic,
motorových člunů nebo katamaránů s českým kapitánem
pro 6-10 osob, spolupracujeme s marinami po celém Jadranu
a poskytujeme komplexní servis na nejvyšší úrovni.
Nabízíme i klasické motorové plachetnice s týdenním pobytem
na lodi včetně polopenze nebo snídaně, v nabídce máme 32 lodí
plujících na 24 trasách od Rijeky po Dubrovník.

Elan 444

Oceanis 48 BT

www.plavbypojadranu.cz

Cestovní kancelář
MEDITERAN travel s.r.o.
Riegrovo nám. 55, 513 01 Semily
tel.: 481 625 626, 481 625 627
mobil: 777 625 122
e-mail: info@mediteran.cz
zajezdy@mediteran.cz
www.mediteran.cz

