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všetkých predajných miestach a na www.ckvt.sk. Zájazdy sú riadne poistené v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. Ceny z tohto katalógu obsahujú DPH. Zaháje-
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Doprava na JaDran
Pohodlne a bezpečne až na miesto

Diěta Do 12 rokov  

iDe ZaDarMo*
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BRATISLAVA

A CB

Autobusová doprava

• *Doprava pre dieťa do 12 rokov ZADARMO pre pobyty 
do 23.6. a od 1.9. v Neptun kluboch je poskytovaná vždy 
pre 1 dieťa v doprovode 2 dosp. osôb. Počet miest je 
obmedzený, akcia platí do 31.1.2018 – len pre autobus 
CKVT s nástupným miestom Bratislava.
•  Nástupné miesta na celom Slovensku.
•  Odjazdy každý piatok od 18.5. do 21.9. vrátane. 
•  Odjazdy v piatok, utorok na predĺžené pobyty na 10 

a 11 nocí (vybrané destinácie v termínoch pobytu 
30.6.- 11.7., 11.7.-21.7., 21.7.-1.8., 1.8.-11.8., 11.8.-
22.8., 22.8.-1.9.), len pre autubus CKVT s nástupným 
miestom v Bratislave.

• Bezpečné, pohodlné a klimatizované autobusy s WC. 
•  Technický sprievodca vo vybraných autobusoch CKVT 

s nástupným miestom v Bratislave.

Cieľové destinácie
ISTRIA
Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Rabac (odjazdy od 1.6. 
do 7.9. vrátane)  

KVARNER
Crikvenica, ostrov Krk, ostrov Rab* (odjazdy od 1.6. do 7.9. 
vrátane) 

 SEVERNÁ DALMÁCIA
Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pirovac, Vodice, Šibenik- 
Solaris, Primošten, Trogir, Kaštel-Stafilić (odjazdy od 25.5.  
do 14.9. vrátane) 

STREDNÁ DALMÁCIA
Split, Omiš, Lokva Rogoznica, Nemira, Brela, Baška Voda, 
Baško Polje, Promajna, Makarska, Tučepi, Podgora, Drvenik, 
Brist, Gradac (odjazdy od 18.5. do 21.9. vrátane) 

OSTROVY BRAČ A HVAR
(odjazdy od 1.6. do 7.9. vrátane) 

JUŽNÁ DALMÁCIA
poloostrov Pelješac – Trpanj, Orebić, ostrov Korčula**,  
ostrov Mljet** (odjazdy od 1.6. do 7.9. vrátane)

vÝHoDNÝ líst
ok 

taM aj spä̌t
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CIEĽová dEstInáCIA 
Stredná Dalmácia

A BC

CIEĽové dEstInáCIE 
Istria, Kvarner, Severná Dalmácia, 
Stredná Dalmácia, Južná Dalmácia



Letecká doprava

• Rýchla, bezpečná a komfortná doprava 
•  Transfer z letiska do miesta vášho pobytu a späť 
•  Vyberáme iba renomované a preverené letecké spoločnosti 

Konečná cena leteckej dopravy zahŕňa:  
Letenku tam a späť, transfer z letiska do hotela 
v pobytovom mieste a späť, letiskové a bezpečnostné 
taxy, palivový príplatok. 

Dieťa do 2 rokov bez nároku na sedadlo – ZADARMO.  
POZNÁMKA: individuálne transfery na a z letiska 
v ČR CKVT nezaisťuje. Pre skupiny nad 10 osôb radi 
pripravíme špeciálne zvýhodnené ceny leteckej dopravy. 
Samostatné letenky je možné zakúpiť v CK. 
Ceny leteniek na vyžiadanie.

OSTRAVA–SPLIT–OSTRAVA 
odlety každú sobotu od 16.6. do 8.9. vrátane 

Možnosť zakúpenia leteniek z iných odletových miest 
a do iných destinácií na vyžiadanie v CK.

Na ostrovy autobusom 
Doprava na ostrovy Jadranu je organizovaná vždy do 
najbližšieho pobytového miesta na pevnine - prístavu, 
potom trajektom a miestnymi autobusovými transfermi 
do miesta vášho pobytu. 

* Ostrov Rab
Autobusom do Crikvenice, potom prestup do miestneho 
transferu a odvoz do pobytového miesta na ostrov Rab, 
platí pre termíny odjazdov: 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 
6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 24.8. a 31.8. 

** Ostrovy Brač, Hvar, Korčula, Mljet 
Doprava na tieto ostrovy je kombináciou autobusovej 
a lodnej dopravy. Transfer je zaistený miestnym 
dopravcom, preto môže dôjsť k časovému oneskoreniu. 

Južná Dalmácia autobusom 
Pri ceste do Južnej Dalmácie na ostrov Pelješac vás 
autobusom prepravíme do najbližšieho pobytového miesta 
na pevnine. Ďalej pokračujete miestnymi autobusovými 
transfermi, prípadne trajektom do miesta vášho pobytu. 

Všeobecne platné informácie pre autobusovú dopravu 
nájdete na www.ckvt.sk. 

Autobusom do Čiernej Hory
Doprava je organizovaná vo vybraných termínoch 
ubytovania (2.6.-9.6. a 15.9.-22.9.) priamo do letovísk
v Čiernej Hore.

Nástupné miesta
Doplatky za nástupné miesta: 

Trnava, Sereď – 6 EUR

Komárno, Levice, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové 
Zámky, Partizánske, Piešťany, Topoľčany, Trenčín – 8 EUR. 

Banská Bystrica, Levoča, Martin, Poprad, Považská 
Bystrica, Prievidza, Púchov, Ružomberok, Zvolen, 
Žiar nad Hronom, Žilina – 11 EUR.

Liptovský Mikuláš – 13 EUR. 

Na možnosť iných nástupných miest sa informujte v CK.
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Doprava na ostrovy Jadranu je organizovaná vždy do 
najbližšieho pobytového miesta na pevnine - prístavu, 
potom trajektom a miestnymi autobusovými transfermi 

Autobusom do Crikvenice, potom prestup do miestneho 
transferu a odvoz do pobytového miesta na ostrov Rab, 
platí pre termíny odjazdov: 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 



neptun kluby:

Trogir (str. 14)  
Baška Voda a Baško Polje (str. 19) 
Promajna (str. 22)
Drvenik (str. 26) 
Gradac (str. 30)

• Animačný program s českými animátormi 
• Tematické popoludnia plné hier
• Súťaže a Neptunov rodinný štvorboj 
•  Zábavné večery – minidisco pre deti, 

detský karneval
• Voľba boha Neptuna 
•  Športové aktivity – futbalový turnaj, 

stolný tenis, šípky 

pre deti pre dospelých
• Ranná rozcvička, aqua aerobic
• Plážový volejbal, futbal 
• Minigolf  
• Spoločenské hry pre rodičov i deti
• Karaoke a tanečné večery 
• Voľba boha Neptuna
• Kreslo pre hosťa

roDinnÝ neptun kLuB
Dovolenka s programom

sUper

prÁZDNiNY

Baška voda, rodinné bungalovy 
od 259 EUR/os.

All Inclusive light
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nové

Ranná rozcvička, aqua aerobic

Spoločenské hry pre rodičov i deti

roDinnÝ neptun kLuB

sUper

prÁZDNiNY



kLuB seniorov
Aktívna dovolenka s programom  

aktivity:
• Konzultácie s lekárom / fyzioterapeutom
• Prednášky o zdraví
• Zoznamka, výlety
• Pohybové aktivity 
• Dychové cvičenie a inhalácia
• Meranie tlaku
• Kultúrne, tanečné a fi lmové večery
• „Tie naše piesne“ 
• Možnosť využitia počítača s internetom

promajna, pavilony Dukić
od 239 EUR/os.

autobusom s polpenziou
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sUper relaX 

a ̌ZiaDNa NUDa

kLuB seniorov
Aktívna dovolenka s programom  

sUper relaX 

a ̌ZiaDNa NUDa

            ZvÝHodNENÉ AUtoBUsovÉ ZÁjAZdY PrE sENiorov
1.6.-10.6. 8.6.-17.6. 7.9.-16.9. 14.9.-23.9.

HR-101s1, PRoMAJnA - PAvILon dUKIĆ A ** s PoLPEnZIoU
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe 239 259 259 239
oSoBA V 1LôžkoVeJ izBe 259 309 269 259

HR-101s2, PRoMAJnA - PAvILon dUKIĆ b *** s PoLPEnZIoU
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe 249 269 269 249
oSoBA V 1LôžkoVeJ izBe 269 329 289 269

HR-060s, MAKARsKA - HotEL RIvIJERA ** s PoLPEnZIoU
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe SWCM 239 269 289 269
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe SWCBM 249 289 299 289
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe SWCBM-n 259 289 309 289
oSoBA V 1LôžkoVeJ izBe 289 319 339 319

HR-212s1, dRvEnIK - dEPAndAnCE tRIton **** s PoLPEnZIoU
oSoBA V 4LôžkoVoM APARtMÁne B-AP 259 259 259 259
oSoBA V 3LôžkoVoM Štúdiu 259 259 259 259
oSoBA V 2LôžkoVoM Štúdiu 309 309 309 309
oSoBA V 1LôžkoVoM Štúdiu 419 419 419 419

HR-212s3, dRvEnIK - HotEL AntonIJA **** s PoLPEnZIoU
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe SWC-B 259 259 259 259
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe SWC-A 259 259 259 259
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe SWCBM 309 309 309 309
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe SWCBM-SW 309 309 309 309

HR-068s1, GRAdAC - HotEL LAGUnA ** s PoLPEnZIoU
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe 259 — — 259
oSoBA V 1LôžkoVeJ izBe 349 — — 349

HR-068s2, GRAdAC - dEPAndAnCE LAGUnA A ** s PoLPEnZIoU
oSoBA V 2LôžkoVeJ izBe — 269 269 —
oSoBA V 1LôžkoVeJ izBe — 379 379 —

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, autobusová doprava, pobytová taxa (okrem 
pobytových miest v Drveniku – taxa sa platí na mieste), zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Vyššie uvedené ceny 
sú konečné a nie je možné na ne uplatniť žiadne ďalšie zľavy.
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TALIANSKO

Cesenatico

Rimini

Lido di Jesolo

Benátky

Bibione
Lignano

tALIANsko  >  Lido di jEsoLo

Hotel Mirafiori 

klimatizácia vonkajší 
bazén

taLiansko
Slnkom zaliate piesočnaté pláže 
a skvelá kuchyňa
taliansko je krajinou plnou protikladov: ohromia vás majestátne štíty álp aj 
hlboké údolia s ľadovcovými jazerami. Ruch veľkomesta tu ľahko vymeníte 
za pokoj zabudnutých dediniek. Piesočnaté pláže lemujú olivové háje, 
vo vnútrozemí žiaria lány zrejúcej kukurice a vinári zberajú sladké hrozno. 
taliani sú temperamentní a pohostinní. talianska kuchyňa patrí k tým 
najlepším a inšpirovala mnoho kuchárov po celom svete. ochutnáte tú pravú 
taliansku pizzu, rizoto alebo cestoviny na mnoho spôsobov. A to je len zlomok 
tunajšieho kulinárskeho umenia.

piesok, slNko, 

poHoDa

– 5 % do 31. 1.

Ďalšie tipy pre Vašu dovolenku v talianskych letoviskách 
so zľavou 10 % a 15 % na www.ckvt.sk

Poloha: hotel s dlhou tradíciou, pokojnou atmosférou a profesionálnym prístu-
pom leží v centrálnej, napriek tomu pokojnej oblasti letoviska Lido di Jesolo, priamo 
pri pláži a v pešej vzdialenosti od nákupných a zábavných podnikov. VYBaVENIE: 
vstupná hala s recepciou, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, výťah, reštaurácia, parko-
visko (počet miest obmedzený). UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby s mož-
nosťou 1-2 prísteliek, so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, trezorom, balkónom. 
STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere 3-chodové menu a šalá-
tový bufet. PlÁŽ: piesočnatá, vzdialená cca 50 m s pozvoľným vstupom do vody, 
sprchy a WC na pláži. Plážový servis – ZADARMO (1 slnečník a 2 ležadlá na každú 
izbu). ŠPoRT: vonkajší bazén, detský bazén so šmýkačkou, vodné športy na pláži, 
požičovňa bicyklov (ZADARMO), turistika. PozNÁmka: pobytová taxa cca 1 EUR/
os. nad 12 rokov/deň - platí sa pri nástupe na pobyt na recepcii hotela.

it-011M / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 389 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

5.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-4.8. 4.8.-18.8.
8.9.-29.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2(+2)SWCB 2 389 479 569 679
Možné nástupy na pobyt so so so so

zĽaVY: dieťa do 3 rokov - 109 eur/týždeŇ  (v cene povinne detská postieľka, bez stravy), dieťa od 3 do 12 rokov na 
prístelke s 2 dospelýMi - zľava 50 %, osoba od 12 rokov na prístelke s 2 dospelýMi - zľava 20 %.

doprava:     ceny od 90 eur/os.  

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, plážový servis, zákonné poistenie podľa zá-
kona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

wi-fi
zadarmo100 vzdialenosť 

od mora
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Maribor

Bled

Moravske Toplice

Radenci
Lendava

Ptuj Sv. Martin
Ljubljana

SLOVINSKO

sLovINsko  >  MorAvskE toPLiCE

Hotel termal  

Poloha: hotel sa nachádza uprostred vnútrozemských kúpeľov Moravské Toplice, patrí 
medzi najznámejšie v celom Slovinsku. Stojí v tesnej blízkosti golfového ihriska. VYBaVE-
NIE: reštaurácia, bar, predajňa suvenírov, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, parkovisko. UBYTo-
VaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou a WC, SAT TV, minibarom, 
fénom, trezorom, s možnosťou prístelky. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu, 
s možnosťou dokúpenia obedov. ŠPoRT: Aquapark Terme 3000 s vodnými atrakciami 
(šmykľavky so zvukovými a vizuálnymi efektmi, tobogány, vodopády, masážne trysky, sau-
nový svet, špeciálna detská riviéra), kúpeľné centrum Termalium (masáže, kúpele, inhalácie, 
kozmetické služby, pedikúra, manikúra, liečebné procedúry ako elektroterapia, magneto-
terapia, liečebné masáže a kúpele), ihrisko na loptové hry - volejbal, basketbal, hádzaná, 
futbal, tenisové a bedmintonové kurty, požičovňa bicyklov, animácie, aerobic. PozNÁmka: 
hostia majú neobmedzený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 vonkajšími a vnútornými 
bazénami s celkovou vodnou plochou 5000 m2. Prihlasovací poplatok cca 1 EUR/os./pobyt, 
miestny poplatok cca 1,3 EUR/os./deň – platí sa pri nástupe na recepcii hotela.

Si-008t / cENa za oSoBU/PoBY T (EUR) od 129 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

7.1.-2.2.,
3.6.-22.6.,

25.11.-21.12.

1.1.-7.1., 2.2.-27.4., 
2.5.-3.6., 22.6.-6.7., 

19.8.-14.10., 
18.11.-25.11.

27.4.-2.5., 
6.7-19.8.,

14.10.-18.11.,
21.12.-1.1.2019.

UbytovAnIE (2 noCI) s PoLPEnZIoU
1/2+1 SWCB 2 129 139 149
Možné nástupy na pobyt denne denne denne

1. dieťa do 6 r. na prístelke s 2. dosp. ZAdARMo ZAdARMo ZAdARMo
zĽavy: dieťa do 6 rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %, dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %, dieťa od 6 do 12 rokov s 
1 dospelýM - zľava 30 %, dieťa od 12 do 15 rokov s 2 dospelýMi - zľava 30 %, dieťa od 12 do 15 rokov s 1 dospelýM – zľava 20 
% osoba od 15 rokov s 2 dospelýMi - zľava 10 %. rodinný bonus: dieťa do 12 rokov zadarmo + dieťa do 6 rokov zadarMo 
na spoločnej prístelke, v izbe s 2 plne platiaciMi osobaMi, v období 1.1.-6.1., 2.2.-25.2., 23.3.-2.4.,27.4.-2.6., 22.6.-8.9., 25.9.-2.10., 
26.10.-3.11., 16.11.-19.11, 21.12.-29.12.

doprava:  

V cENE: 2x ubytovanie, 2x polpenzia, neobmezený vstup do bazénov, zákonné poi-
stenie podľa zákona č.281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovné-
ho poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Možno-
sť predĺženia pobytu na ľubovoľný počet nocí. Pri ubytovaní na 1 noc doplatok 10 %.

dieťa 
zadarmo klimatizácia vonkajší 

bazén
vnútorný 
bazén

– 10 % do 31. 12.

– 8 % do 31. 1.

sLovinsko
Relax a zábava po ceste k moru

slovinsko patrí medzi pomerne malé krajiny, rozlohou je približne o polovicu 
menšie ako slovensko. napriek tomu sa tu nachádza mnoho miest, ktoré sa 
oplatí navštíviť. Zalesnené kopce a vrcholky hôr lákajú na turistiku, krasové 
jaskyne pritiahnu nielen speleológov. tesne pri chorvátskych hraniciach 
ležia prímorské a klimatické kúpele Portorož, ktoré sa môžu pochváliť 
úžasnými parkmi so stovkami ruží. v blízkosti Portoroža si určite nenechajte 
ujsť preslávené sečoveljské soľné polia, kde sa soľ dodnes ťaží klasickým 
spôsobom z 13. storočia. 
Cestou do Chorvátska si v slovinsku môžete vychutnať relax v niektorom 
z tunajších kúpeľných mestečiek. v blízkosti hlavného dopravného ťahu 
Maribor-Záhreb nájdete kúpele Moravské toplice, alebo Ptuj. Ubytovať sa 
môžete ľubovoľný deň v týždni. veľký vodný svet s množstvom bazénov 
termálnou vodou ponúka kúpeľný komplex v Radenci.

HUrÁ 

Do voDY!

Ďalšie tipy pre Vašu dovolenku nie len v Moravských Topliciach 
so zľavou 10 % na www.ckvt.sk
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Hotel Aminess Laguna 

100 klimatizáciavzdialenosť 
od mora

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo

vonkajší 
bazén

Poloha: na okraji borovicového hája, cca 800 m od centra Novigradu. VYBaVE-
NIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, TV miestnosť,  
terasa, Wi-Fi v lobby bare a v izbách ZADARMO. UBYToVaNIE: menšie klimati-
zované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, s možnosťou 
prístelky. Pri využití prístelky je priestor v izbe veľmi obmedzený. STRaVoVaNIE: 
raňajky a večere formou bufetu. K večeri sú ZADARMO miestne nápoje: víno, pivo, 
čapované nealkoholické nápoje. PlÁŽ: prírodná okruhliaková a kamenistá, cca 100 
m, vhodná pre deti. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, za 
poplatok - tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, plážový vo-
lejbal, možnosť zapožičania bicyklov, aerobic, animácie. Možnosť využívania sauny, 
whirlpoolu, masáží, solária a vnútorného bazéna v hoteli Maestral (za poplatok).

HR-002L / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 289 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

— — 19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.
22.9.-13.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB 2 289 329 399 399 439 489 529
1/2+1 SWCBM 2 309 349 419 419 459 529 569
Možné nástupy na pobyt denne denne denne so so so so

zĽaVY Na PoBYTY V oBdoBÍ od 16.6. do 8.9.: dIEťa do 14 RokoV S 2 doSPElýmI – zadaRmo. dieťa od 14 do 17 
rokov s 2 dospelýMi – zľava 50 %. osoba od 17 rokov s 2 dospelýMi – zľava 20 %. v období 16.6.-30.6. a 25.8.-8.9. je 
Možné na obMedzený počet izieb uplatniť naviac tieto zľavy: dieťa do 14 rokov s 1 dospelýM – zľava 50 %. dieťa 
od 14 do 17 rokov s 1 dospelýM – zľava 30 %. na zľavy v odbodí do 16.6. a od 8.9. sa inforMujte v ck alebo na 
www.ckvt.sk. 

doprava:     ceny od 96 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zá-
kona č.281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexního cestovného poistenia KCP 
vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

*AKCIA platí pre termíny pobytov 14.7.-25.8., v ostatných termínoch zľava 10 %

chorvÁtsko
Overené lokality, nové zážitky

CHORVÁTSKO

Umag

Novigrad

Poreč
Vrsar

Rovinj

Brijuni
Pula

Medulin
Duga
Uvala

Rabac

Opatija

RIJEKA

Crikvenica
Selce
Klenovica

Zaton Privlaka

Petrčane
Dugi Otok

Starigrad-Paklenica

Primošten
Trogir - NEPTUN KLUB

Kaštel Šta�lić
Split

Stari Grad
Hvar

Vrboska Jelsa

Brela

Baško Polje - NEPTUN KLUB
Promajna - NEPTUN KLUB

Baška Voda - NEPTUN KLUB

Makarska
Tučepi
Podgora
Živogošće
Drvenik - NEPTUN KLUB
Brist

Ploće
Gradac - NEPTUN KLUB

Orebić

Trpanj
Korčula

Klek

Blače
Komarna

Neum
Pomena 

Slano

Dubrovnik

Čilipi
Cavtat

Srebreno
Koločep

Mlini

Bol

Supetar
Postira

Omiš
Lokva Rogoznica

Nemira
Mala Luka

Solaris

Fažana

Šibenik
Vodice

Lovišća Rastovac
Pirovac

Biograd na Moru
Sv. Filip i Jakov

Pakoštane, Drage, Vrgada

Kukljica
Zadar

Pag

Novalja
Mali Lošinj

Gajac

Karlobag
Stara Novalja

Rab
Jakišnica

Plitvice

Baška
Lopar

Njivice

Malinska

Krk

PELJEŠAC

KORČULA

LASTOVO

HVAR

BRAČ
VIS

MLJET

MURTER

UGLJAN

LOŠINJ

CRES

RAB

KRK

ZAGREB

PAG

Punta Skala

VIR

Novi Vinodolski

BrnaUble

Naǰcistejšie 

More

CHorvátsko  >  NovigrAd

– 15 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.
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CHorvátsko  >  rABAC

Hotel Narcis , Mimosa - Lido Palace  a Hedera 

odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: komplex hotelov Hedera (HR-
-013H), Lido Palalce (predtým Mimosa) 

(HR-013M) a Narcis (HR-013R) v zeleni, cca 300 m od centra Rabac. VYBaVENIE: 
reštaurácia, aperitiv bar, pizzeria, zmenáreň, výťah, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, 
predajňa suvenírov, market, tanečná terasa, parkovisko ZADARMO. UBYToVaNIE: 
moderne zariadené, klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefó-
nom, fénom, trezorom, chladničkou, Wi-Fi ZADARMO, niektoré s možnosťou 1-2 prí-
steliek, zvyčajne rozkladací gauč alebo poschodová posteľ. STRaVoVaNIE: polpenzia: 
raňajky a večere formou bufetu. K večeri sú ZADARMO tieto nápoje: 2 dl vína alebo 
piva alebo minerálnej vody alebo džúsu + popoludňajšie občerstvenie - čaj alebo 
káva, koláč (denne od 16:00 do 17:00). ALL INCLUSIVE - plná penzia formou bufetu, 
popoludňajšie občerstvenie, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (od 11:00 do 
22:00 hod.). PlÁŽ: okruhliaková, prírodná kamenistá, cca 100 m, vhodná pre deti, 
sprchy na pláži. ŠPoRT: 2x vnútorný bazén (v 7. a 8. mesiaci zatvorený), 4x vonkajší 
bazén, detský bazén, fitness, sauna, masáže, animácie pre deti a dospelých, tenisové 
kurty, minigolf, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, detský klub, vodné športy. 
PozNÁmka: Izby SWC majú 16 m2, oddelené lôžka a sú orientované na cestu a do 
svahu. Program ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňa: ležadlá pri bazéne ZADARMO (len v ob-
medzenom množstve), tenisové kurty, minigolf, ihrisko na loptové hry, fitness, sauna 
- po predchádzajúcej dohode s recepciou 1 hodina denne. V týždni od 16.6.-23.6. 
služby ALL INCLUSIVE pre hostí hotela Narcis prebiehajú v hoteli Lido Palace. V ter-
míne od 23.6.-7.9. už v hoteli Narcis. 

*  AKCIA platí pre termíny pobytov 2.6.-16.6. (hotely Hedera a Lido Palace), 2.6.-23.6. (hotel 
Narcis), v ostatných termínoch zľava 20 %, **AKCIA platí pre termíny pobytov 2.6.-16.6. 
(hotely Hedera a Lido Palace), 2.6.-23.6. (hotel Narcis), v ostatných termínoch zľava 10 %

100all 
inclusive

rodinné 
izby klimatizáciavzdialenosť 

od mora
nápoje k večeri 
zadarmo

HR-013H, M, R / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                    od 299 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

28.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.
22.9.-6.10. — 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

HR-013R - HotEL nARCIs - PoLoPEnZIA
1/2+2 SWCBM-Su G 2 439 509 529 549 589 639
Možné nástupy na pobyt denne so so so so so
HR-013R – HotEL nARCIs - ALL InCLUsIvE
1/2+2 SWCBM-Su G 2 — 659 679 699 729 809
HR-013M - HotEL MIMosA / LIdo PALACE - PoLoPEnZIA
1/2 SWC-St 2 359 429 429 499 499 559
1/2+2 SWCBM-Su 2 499 599 599 669 669 729
1/2+1 SWCBM-PReM 2 539 649 649 709 709 779
HR-013M – HotEL MIMosA / LIdo PALACE – ALL InCLUsIvE
1/2 SWC-St 2 — 609 609 679 679 739
1/2+2 SWCBM-Su 2 — 779 779 839 839 909
1/2+1 SWCBM-PReM 2 — 819 819 889 889 959
HR-013H - HotEL HEdERA - PoLoPEnZIA
1/2 swc 2 299 399 399 459 459 529
1/2+2 swcbM-su 2 429 559 559 629 629 689
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne so, ne.
zĽaVY PRE IzBU 1/2+1: dieťa do 7 rokov s 2 dospelými - zadarmo. dieťa od 7 do 12 rokov s 2 dospelýMi v období:  
do 7.7. a od 1.9. – zadarMo. 7.7.-1.9. zľava 50 %. dieťa od 12 do 18 rokov na prístelke – zľava 30 %. osoba od 18 rokov 
na prístelke – zľava 20 %. zĽaVY PRE IzBU 1/2+2: dieťa do 7 rokov na 3. lôžku s 2 dospelými - zadarmo. dieťa do 7 
rokov na 4. lôžku s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 7 do 12 rokov na 3. lôžku s 2 dospelýMi v období: do 7.7. a od 1.9. 
- zadarMo, 7.7.- 1.9. – zľava 50 %. dieťa od 7 do 12 rokov na 4. lôžku s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 12 do 18 rokov 
na prístelke - zľava 30 %. osoba od 18 rokov na prvej prístelke - zľava 20 %. v izbe Môže byť iba jedno dieťa zadarMo.

doprava:    ceny od 96 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/služby ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, zákonné po-
istenie podľa zákona č.281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexního cestovného 
poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 31. 1.**

CHorvátsko  >  NovigrAd



12  |   vítkovice tours – vaša JeDnotka na JaDrane

CHorvátsko  >  dUgA UvALA / MALi LošiNj

Hotel duga Uvala 

odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: moderný hotel v zeleni v pokojnej 
časti ostrova, v blízkosti hotela Aurora, cca 2 

km od centra mesta. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, konferenčná sála, 
predajňa suvenírov, zmenáreň, trezor. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
a WC, SAT TV, telefónom, minibarom, fénom, Wi-Fi ZADARMO, trezorom, balkónom, niektoré 
s možnosťou prístelky (vhodné pre dieťa do 12 rokov). Izby 1/2+2+2 - dve 2lôžkové spálne od-
delené dverami, s možnosťou prístelky (vhodné pre 2 dospelých, 2 deti do 16 rokov s možnos-
ťou prístelky pre 2 deti do 12 rokov). STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu, k večeri 
ZADARMO miestne nealkoholické nápoje. Na vyžiadanie možná strava pre alergikov. PlÁŽ: 
prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 50 m, v blízkosti sa nachádza FKK pláž, sprchy na pláži. 
ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, tenisové kurty, minigolf, plážový volej-
bal, animácie, detské ihrisko, vodné športy. Hostia môžu tiež využívať športové vybavenie 
blízkeho hotela Aurora. PozNÁmka: ZADARMO - ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži (v ob-
medzenom množstve), uterák na pláž; pre deti vo veku 2-5 rokov je v hoteli organizovaný 
špeciálny program v podobe bAbY CLUbU, pre deti 5-12 rokov je v podobe MINI CLUbU a pre 
deti 12-16 rokov v podobe TEEN CLUbU, ktorý zahŕňa profesionálny športový, zábavný a vzde-
lávací program, súťaže a hry, bAbY a MINI CLUb - snack na obed, popoludňajšie občerstvenie 
(nápoj + koláč alebo zmrzlina), TEEN CLUb - popoludňajšie občerstvenie (nápoj + koláč alebo 
zmrzlina). Prihlasovací poplatok - cca 1 EUR/os./pobyt - platí sa na mieste.

HR-038V / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 429 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE
OSÔb

22.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-14.7. — 14.7.-25.8.
8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB-St 2 429 469 529 639 659 739
1/2+1 SWCBM-St 2 459 499 569 689 709 799
1/2+2+2 B-FAM 4 739 799 919 1 129 1 169 1 309
1/2+2+2 BM-FAM 4 799 869 1 009 1 189 1 229 1 369
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

zĽaVY PRE IzBU 1/2+1: dieťa do 7 rokov s 2 dospelými - zadarmo. dieťa od 7 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. 
zĽaVY PRE IzBU 1/2+2+2: dieťa do 16 rokov na 3. a 4. lôžku s 2 dospelými - zadarmo. dieťa do 12 rokov na prístelke 
- zľava 80 %.

doprava:   

V cENE: : 7x  ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vráta-
ne poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

Poloha: hotel sa nachádza v pokojnej zátoke, obklopený stredomorskou vegetáciou, cca 20 km 
od Puly, najbližšia dedina v okruhu cca 5 km. Hotel sa skladá z hlavnej budovy a depandance, 
s ktorým je prepojený nadzemným tunelom. VYBaVENIE: reštaurácia, grill bar, aperitív bar, 
výťah, Wi-Fi v spoločných priestoroch ZADARMO, terasa, parkovisko ZADARMO. UBYToVaNIE: 
klimatizované 2-3lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV (LCD), Wi-Fi, balkón, s možnosťou prí-
stelky. Izby typu ST sa nachádzajú v hlavnej budove, majú veľkosť 22 m2 a možnosť prístelky 
80 x 140 cm, vhodné pre dieťa do 12 rokov. Izby typu SU sa tiež nachádzajú v hlavnej budove, 
majú veľkosť 36 m2, sú navyše vybavené rozkladacím gaučom a umožňujú umiestnenie prístel-
ky 80 x 180 cm. Izby typu SU majú mimoriadne priestranný balkón s bočným výhľadom na 
more. STRaVoVaNIE: polpenzia - formou bufetu. K obedu a večeri ZADARMO miestne čapované 
nápoje (voda, džús, pivo, víno). PlÁŽ: prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 100 m, sprchy 
pri bazéne. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou, vnútorný bazén s vyhrievanou morskou 
vodou (od 15.6.-15.9. uzavretý), wellness centrum, fitness, masáže (za poplatok na vyžiadanie), 
tenisové kurty, vodné športy. Možnosť využitia tenisových kurtov v čase od 12:00 do 14:00 hod. 
ZADARMO (po dohode s recepciou). Ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom 
množstve), na pláži za poplatok. PozNÁmka: hotel je vhodný na strávenie pokojnej rodinnej 
dovolenky. Pobytová taxa - cca 1,10 EUR/os./deň - platí sa na mieste. Každý hosť dostane pri 
nástupe na ubytovanie náramok s čipom, ktorý slúži pre bezhotovostnú platbu v rámci rezortu. 
Platbou cez náramok má klient nárok na 20% zľavu všetkých služieb v rámci rezortu.

HR-251C / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 219 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE
OSÔb

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
29.9.-6.10. 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/3+1 SWCBM-Su 3 219 239 239 259 289 309 349
1/2+1 SWCB-St 2 239 259 259 269 309 329 369
1/2 SWCBM-Su 2 269 309 309 329 369 399 439
Možné nástupy na pobyt denne denne so so so so so
zĽaVa PRE IzBU 1/2+1 SWcBm-ST: dIEťa do 12 RokoV Na PRÍSTElkE - zadaRmo. zĽaVa PRE IzBU 1/3+1 SWcBm-SU: 
dieťA do 4 RokoV nA 3. Lôžku - zľAVA 109 euR/týždeň, dieťA 4-14 RokoV nA 3. Lôžku - zľAVA 99 euR/týždeň. oSoBy nA 
PRíSteLke PLAtiA zVýHodnenú Cenu - dieťA do 4 RokoV 99 euR/týždeň, dieťA 3-14 RokoV 169 euR/týždeň.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia,  zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. 
moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poistenia stor-
na zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Cena nezahŕňa pobytovú taxu - platí sa na mieste.

*  AKCIA platí pre termíny pobytov v termínoch 21.7.-18.8., v termínoch 16.6.-21.7. 
a 18.8.-8.9. zľava 10 %, **AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-8.9.

50100 rodinné 
izby

vzdialenosť 
od mora

vzdialenosť 
od mora klimatizáciaklimatizácia wi-fi

zadarmo
wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo

Family Hotel vespera 

– 15 % do 31. 1.– 15 % do 31. 1.– 15 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.**

vonkajší 
bazén

vnútorný 
bazén
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Hotel a apartmány Alba , apartmány Croatia 

apartmány CROATIA

–50 % do 30. 11.*

–35 % do 30. 11.*

–20 % do 30. 11.*

–45 % do 31. 1.*

–30 % do 31. 1.*

–15 % do 31. 1.*

Poloha: komplex hotela a apartmánov v pokojnom prostredí, cca 500 m od centra mesteč-
ka Sv. Filip i Jakov. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi v celom 
komplexe ZADARMO, parkovanie ZADARMO. UBYToVaNIE: hotel Alba (HR-035A) - 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, trezorom, telefónom, s možnosťou prístelky. Štú-
diá majú kuchynský kút. Izby 1/2+2+1 SWCbM - jedna 2lôžková spálňa a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, s možnosťou prístelky (pre dieťa do 12 rokov), apartmá-
ny Alba - typ 1/2+1 bM-STUDIO – denná miestnosť s 2 lôžkami, s možnosťou prístelky, vždy 
vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, trezor, telefón, balkón alebo terasa. Apartmány 
Alba sa nachádzajú v budove hotela. Klimatizované apartmány Croatia (HR-0351) - typ 1/
b2+1 AP - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 1 lôžkom, typ 1/C2+2 AP - jedna 2lôž-
ková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), typ 1/D4+1 AP a typ 1/E4+2+1 
AP - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť so 1-2 lôžkami (rozkladací gauč) s možnosťou 
prístelky, vždy kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, trezor, telefón, balkón alebo terasa. STRa-
VoVaNIE: hotel - raňajky a večere formou bufetu, apartmány - individuálne, s možnosťou 
dokúpenia polpenzie. PlÁŽ: okruhliaková, betónové pláty cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: 
tenisové kurty, v blízkosti - detské ihrisko, plážový volejbal, animácie pre deti, vodné športy. 
PozNÁmka: nárok na ubytovanie vzniká po 16. hodine, izby je nutné vypratať do 9. hodiny.
V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia. APARTMÁNY: 7x ubytovanie, spotreba vody 
a energie, používanie kuchynského vybavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, 
záverečné upratovanie, pobytovú taxu, zákonné poistenie podľa zákona č.281/2001 
Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poistenia 
storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. 
*  AKCIA 50 % do 30.11. - Alba - do 26.5. a od 15.9., Croatia do 9.6. a od 8.9., AKCIA 35 % do 

30.11. - Alba - 26.5.-16.6. a 8.9.-15.9., Croatia - 9.6.-23.6. a 25.8.-8.9., AKCIA 45 % do 31.1. - 
Alba - do 26.5. a od 15.9., Croatia do 9.6. a od 8.9., AKCIA 30 % do 31.1. - Alba - 26.5.-16.6. 
a 8.9.-15.9., Croatia - 9.6.-23.6. a 25.8.-8.9., AKCIA 20 % a 15 % v ostatných termínoch. Vždy 
min. na 7 nocí.

dieťa 
zadarmo 100rodinné 

izby
vzdialenosť 
od mora

wi-fi
zadarmo

pobyt možný 
so psom

HR-035A / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 119 EUR / os.
IZbA/APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

14.4.-9.6. 9.6.-23.6. — 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-18.8.
15.9.-29.9. — 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

HR-035A – APARtMány ALbA – bEZ stRAvy
1/2+1 BM-Studio 2 119 149 159 199 289 299
HR-035A – HotEL ALbA – PoLPEnZIA
1/2+1 SWCB 2 209 279 279 319 409 419
1/2+2+1 SWCBM 4 229 289 289 339 419 439
1/2+1 SWCBM 2 229 289 289 339 419 439
1/2+1 BM-Studio 2 239 299 299 349 429 449
Možné nástupy na pobyt denne denne st, so st, so st, so st, so
zĽaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. zĽaVY PRE hoTEloVÉ IzBY: dieťa do 7 rokov s 
2 dospelými - zadarmo. dieťa od 7 do 12 rokov s 2 dospelýMi v období: do 30.6. a od 25.8. - zadarMo, 30.6.-25.8. - zľava 
50 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. zĽaVY PRE 1/2+2+1 Bm: dieťa do 12 rokov na prístelke v období: do 
30.6. a od 25.8. - zadarMo, 30.6.-25.8. - zľava 50 %. dieťa do 12 rokov na 3. a 4. lôžku- zľava 30 %.

HR-0351 / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 69 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

21.4.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-18.8.
8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/B2+1 AP 3 89 119 169 229 259
1/C2+2 AP 4 79 99 139 179 209
1/d4+1 AP 5 69 99 139 179 189
1/e4+2+1 AP 6 69 89 119 159 169
Možné nástupy na pobyt denne denne st, so st, so st, so

zĽaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko - zadarmo. 

doprava:     ceny od 104 eur/os.  

APARTMÁNY CROATIA

HOTEL ALBA

TIP NA VýLET: NP KRKA

HOTEL A APARTMÁNY ALBA

CHorvátsko  >  sv. fiLiP i jAkov
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• Ranná rozcvička
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Športové súťaže
• Z rozprávky do rozprávky
• Neptunov rodinný štvorboj
• Maľovanie na kamene
• Voľba boha Neptuna

v NeptU
Ne sa 

NeNUDíMe!

vychutnajte si svoju dovolenku naplno! 
skúsení animátori zaisťujú nabitý animačný 
program a veľa aktivít pre celú rodinu.

neptun klub trogir 
Zábava pre deti, relax pre rodičov
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CHorvátsko  >  trogir

vzdialenosť 
od mora

dieťa 
zadarmo

Hotel Medena 

Poloha: hotel umiestnený v príjemnej stredomorskej vegetácii v lokalite Seget 
Donji, cca 4 km severne od Trogiru. Hotel svojou polohou nabáda k prechádzkam 
popri mori smerom na východ do historického Trogiru (mesto na zozname UNE-
SCO) a naopak, smerom na západ popri rezorte apartmánov Medena a Vranjica 
belvedere do mestečka Seget Vranjica. Pre návštevu Trogiru je tiež možné využiť 
spojenie pomocou „lodného taxi“, ktoré vyráža v pravidelných intervaloch priamo 
z pláže pod hotelom. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, pizzéria, kavia-
reň, aperitív bar, konferenčná sála, zmenáreň, výťah, trezor, TV miestnosť, predajňa 
suvenírov, terasa, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, minibarom, trezorom, fénom, Wi-Fi ZADAR-
MO, s možnosťou prístelky. Izby sú umiestnené z bočnej strany hotela a umožňu-
jú tak čiastočný výhľad na more a okolie hotela. STRaVoVaNIE: raňajky a večere 
formou bufetu, nápoje za poplatok. PlÁŽ: okruhliaková a čiastočne betónová, cca 
100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén, fi tnes, sauna, masáže, 6 tenisových 
kurtov, stolný tenis, minigolf, biliard, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, plážový 
volejbal, detský animačný park na pláži (za poplatok), požičovňa bicyklov, vodné 
športy podľa miestnej ponuky. PozNÁmka: pobytová taxa - cca 1,1 EUR/os./deň 
- platí sa na mieste. bohatý animačný program NEPTUN KLUbU bude prebiehať 
od 16.6. do 8.9. Parkovanie ZADARMO. Klienti VíTKOVICE TOURS majú možnosť 
využívať tenisové kurty od 12 do 14 hod. - ZADARMO (po dohode s recepciou).

klimatizáciapláž
pre deti100

HR-047M / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.30.6. 30.6.14.7. 14.7.-25.8.
— 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCBM 2 259 289 329 419 459
1/2+1 SWCBM 2 259 289 329 439 479
Možné nástupy na pobyt so, st so, st so, st so, st so, st

zĽaVY PRE IzBU 1/2 SWcBm: dieťa do 7 rokov bez lôžka so stravou v izbe s 2 dospelými - zadarmo. dieťa do 7 rokov 
s 1 dospelýM - zľava 50 %, dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. zĽaVY PRE IzBU 1/2+1 SWcBm: dieťa do 3 
rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. dieťa do 12 rokov na prístelke – zadarMo, dieťa od 12 do 14 rokov na 
prístelke – zľava 50 %.

doprava:    ceny od 104 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. 
Cena nezahŕňa pobytovú taxu (cca 1,2 EUR/os./deň) – platí sa na mieste. moŽNoSť dok-
ÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa 
aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 30.6.-1.9., v ostatných termínoch zľava 10 %

Apartmány bELvEdERE v Seget-Vranjica so zľavou až 10 %
na www.ckvt.sk.

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 1.

SČíTAJTE SO ZľAVOU 3 % 
PRI PObYTOCH NA 14 A VIAC NOCí

+
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CHorvátsko  >  PriMoštEN / oMiš

Hotel Brzet 

Poloha: veľmi obľúbený hotel pavilónového typu uprostred borovicového hája, 
cca 1 km južne od mesta Omiš, v bezprostrednej blízkosti krásnych okruhliakových 
pláží. Pre svoje ideálne podmienky na kúpanie a blízkosť samotného centra Omiša 
je vyhľadávaným miestom na trávenie letnej dovolenky. VYBaVENIE: klimatizovaná 
reštaurácia, trezor, terasa, parkovisko, Wi-Fi na recepcii ZADARMO. UBYToVaNIE: 
klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, TV, telefónom, chladnič-
kou a fénom, s možnosťou prístelky. STRaVoVaNIE: polpenzia/plná penzia - raňajky 
formou bufetu, obedy a večere výber z 3 menu so šalátovým bufetom a neobme-
dzenou konzumáciou nápojov v obodbí 16.6-15.9. (víno, džús, voda) v centrálnej 
reštaurácii. PlÁŽ: okruhliaková, vhodná pre deti, cca 30 m. ŠPoRT: podľa miestnej 
ponuky. PozNÁmka: klienti s autobusovou dopravou vystupujú a nastupujú na 
magistále vzdialenej cca 200 m. Nástupný deň streda je možný iba v kombinácii 
s autobusovou alebo leteckou dopravou. Parkovanie ZADARMO. Izby 1/2+1 sú pred-
nostne obsadzované 3 osobami.

HR-048B / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 219 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

STRAVA
12.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-13.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —
1/2 SWCBM 2 polpenzia 219 239 289 329 369 419
1/2+1 SWCBM 2 polpenzia 219 239 289 329 369 439
1/2 SWCBM 2 plná penzia 289 309 369 399 439 489
1/2+1 SWCBM 2 plná penzia 289 309 369 399 439 509
Možné nástupy na pobyt denne denne so, st so, st so, st so, st

zĽaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko v izbe 
1/2 swcbm -zadarmo. prvé dieťa do 12 rokov s 2 dospelými v izbe 1/2+1 swcbm - zadarmo. druhé dieťa do 12 
rokov bez nároku na lôžko v izbe 1/2+1 swcbM s 2 dospelýMi a dieťaťoM - zľava 50 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelou 
osobou - zľava 20 %. osoba od 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %.

doprava:     ceny od 106 eur/os.  
pobyty s    dopravou nielen na 7 ale i na 10/11 nocí so-st/st-so, odchod možný len z bratislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, výlet lodičkou po rieke Cetine (len 
pobyty 16.6.-15.9.), zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚ-
PENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa 
aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-15.9, v ostatných termínoch je zľava 10 %

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 30 klimatizáciavzdialenosť 

od mora
pláž
pre deti

Hotel Zora 

odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: na zalesnenom polostrove 
Raduća, cca 300 m od centra mesta 

Primošten. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, Wi-Fi na recepcii a v ape-
ritív bare ZADARMO, konferenčná sála, zmenáreň, výťah, trezor, terasa. UBYToVa-
NIE: klimatizované 2lôžkové izby COMFORT***/PREMIER**** so sprchou a WC, 
balkónom, SAT TV, telefónom, fénom, s možnosťou prístelky. Izby 1/2+2 COMFORT 
- dve 2lôžkové spálne, typ 1/2+2 PREMIER - dve 2lôžkové spálne, jedna s francúz-
skym lôžkom (vhodným pre dve deti), s francúzskym oknom. Izby označené PRE-
MIER - sú vybavené novším zariadením, Wi-Fi ZADARMO, minibar, trezor, župan. 
STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu alebo plná penzia. 
PlÁŽ: okruhliaková, cca 30-50 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou s uzatvárateľnou kupolou, det-
ský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, detské ih-
risko, animácie, vodné športy, wellness centrum - masáže, aerobic, sauna, fitnes. 
PozNÁmka: klimatizácia v izbách je v prevádzke len v 7. a 8. mesiaci, všetky izby 
majú stropný ventilátor. Parkovanie za poplatok cca 5 EUR/deň - platí sa na mieste.

HR-044z / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 279 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

STRAVA
24.3.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-1.9.

— — 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. —
1/2+1 CoMFoRt 2 polpenzia 279 349 409 529 649
1/2+1 PReMieR 2 polpenzia 339 409 499 639 799
1/2+2 CoMFoRt 2 plná penzia 389 479 569 719 879
1/2+2 PReMieR 2 plná penzia 469 569 689 889 1 089
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

zĽaVY: dieťa do 12 rokov na prístelke – zadarmo. dieťa do 12 rokov na základnoM lôžku – zľava 30 %. osoba od 12 
rokov na prístelke – zľava 10 %.

doprava:     ceny od 104 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. 

*  AKCIA platí pre termíny pobytov na 7 nocí do 16.6. a od 1.9., v ostatných termínoch 
zľava 20 %, **AKCIA platí pre termíny pobytov na 7 nocí do 16.6. a od 1.9., v ostatných 
termínoch zľava 15 %, ***AKCIA platí pre termíny pobytov na 7 nocí do 16.6. a od 1.9.,  
v ostatných termínoch zľava 10 %

30 klimatizáciavzdialenosť 
od mora

dieťa 
zadarmo

rodinné 
izby

– 35 % do 31. 10.*

– 30 % do 31. 12.**

– 25 % do 31. 1.***

– 15 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.

VýLET LODIČKOU PO RIEKE
CETINE ZAHRNUTý V CENE.

+
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CHorvátsko  >  NEMirA 

vila ina Apartmány Nevera  a Ante  

Poloha: vila je umiestnená vo svahu v osade Nemira, cca 4 km južne od Omišu. 
VYBaVENIE: v blízkosti - reštaurácia, market. Wi-Fi v celej vile ZADARMO. UBY-
ToVaNIE: klimatizované apartmány, typ 1/A4 AP - jedna 2lôžková spálňa, denná 
miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), typ 1/A5 AP a typ 1/b5 AP - jedna 3lôžková 
spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), vždy vybavený kuchyn. kút, 
sprcha a WC, TV, terasa. Apartmán 1/A5 AP je priestrannejší, s priamym výhľadom 
na more. K dispozícii je spoločný vonkajší krb na terase a parkovanie ZADARMO, 
cca 100 m od vily. STRaVoVaNIE: individuálne, s možnosťou stravovania á la carte 
v blízkej reštaurácii, vzdialenej cca 100 m. PlÁŽ: okruhliaková, cca 150 m vhodná 
pre deti, prístup na pláž po schodoch. ŠPoRT: možnosť športového vyžitia podľa 
miestnej ponuky. PozNÁmka: možnosť prenájmu vily pre skupiny max. 24 osôb za 
zvýhodnených podmienok (časť vily je obsadzovaná majiteľom). Klienti s autobu-
sovou dopravou vystupujú a nastupujú sami na magistrále, vzdialenej cca 300 m.

HR-0491 / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 89 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

12.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
8.9.-13.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/A4 AP 4 109 129 149 159
1/A5 AP 5 109 129 149 159
1/B5 AP 5 89 109 139 149
Možné nástupy na pobyt so so so so

zĽaVY: dieťa do 4 rokov bez nároku na lôžko – zadarmo. dieťa do 12 rokov na 5.lôžku v apartMáne 1/b5 ap  
v období: 16.6.-30.6. a 25.8.-8.9. – zadarMo, v ostatných terMínoch zľava 50 %.

doprava:     ceny od 106 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výme-
na posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

*  AKCIA platí pre termíny pobytov do 30.6. a od 1.9., v ostatných termínoch platí zľava 15 %

Poloha: apartmány v malej osade Nemira, cca 3 km od Omišu. VYBaVENIE: reštaurácia 
s terasou na prízemí objektu penzióna Nevera, Wi-Fi, parkovisko, market. UBYToVaNIE: 
jednoducho zariadené klimatizované apartmány v objekte penzióna Nevera a apartmá-
nového domu Ante Mamić (objekty vedľa seba). Apartmány Nevera sa nachádzajú na 1. 
poschodí a sú orientované z boku objektu a z južnej strany smerom k moru - typ 1/2 
STUDIO - 2lôžková izba so sprchou a WC, TV, vybavený malý kuchyn. kút, chladnička, bal-
kón, s možnosťou prístelky (rozkladací gauč), typ 1/4 AP – dve dvojlôžkové spálne a denná 
miestnosť, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, TV, balkón. Apartmány Ante sa na-
chádzajú na 1.-3. poschodí  orientované na južnú stranu smerom k moru - typ 1/2 STUDIO 
- 2lôžková izba so sprchou a WC, TV, vybavený malý kuchyn. kút, chladnička, balkón, typ 
1/4+2 AP - dve dvojlôžkové spálne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom (vhodným ako 
prístelka pre 1-2 os.), vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, TV, balkón alebo terasa. 
Apartmán typu 1/4+2 AP sa nachádza na 3. poschodí, má mimoriadne priestrannú terasu. 
STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere - výber z 3 menu + polievka, ša-
lát, dezert. PlÁŽ: okruhliaková, cca 300 m. Prístup na pláž po schodoch. ŠPoRT: možnosť 
športového vyžitia podľa miestnej ponuky. PozNÁmka: niektoré apartmány sú vybavené 
starším zariadením - vhodné pre menej náročnú klientelu. Výmena uterákov prebieha raz 
za týždeň. Upratovanie apartmánov v priebehu pobytu si hostia zaisťujú sami.

HR-048n,A / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 219 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

9.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
1.9.-22.9. 25.8.-1.9. —

HR-048n - APARtMány nEvERA
1/2 Studio, 1/2+1 Studio 2 219 239 259
1/4 AP 4 219 239 259
HR-048A - APARtMány AntE
1/2 Studio 2 219 239 259
1/4+2 AP 4 219 259 269
Možné nástupy na pobyt so so so
zĽaVY PRE STUdIo: dieťa od 2 do 6 rokov na prístelke- zadarmo. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke - zľava 50 %. zĽaVU PRE 
aP: dieťa od 2 do 6 rokov na 3. lôžku alebo prístelke - zadarmo. dieťa od 6 do 12 rokov na 3. lôžku a prístelke - zľava 50 %. 
v apartMáne Môže byť vždy iba 1 dieťa do 6 rokov zadarMo. ďalšie deti do 6 rokov so zľavou 50 %.

doprava:     ceny od 106 eur/os.  

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona  
č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane 
poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.
* AKCIA platí pre termíny pobytov 30.6.-25.8.

100300 klimatizáciaklimatizácia vzdialenosť 
od mora

vzdialenosť 
od mora

pláž
pre deti

pláž
pre deti

wi-fi
zadarmo

wi-fi
zadarmo

– 20 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.
– 10 % do 31. 12.*

– 5 % do 31. 1.
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CHorvátsko  >  LokvA rogoZNiCA

vila Perkušić Ankica 

Poloha: obľúbená vila je umiestnená vo svahu, vzdialená cca 8 km od centra Omi-
ša. VYBaVENIE: parkovisko, Wi-Fi ZADARMO, vo vzdialenosti cca 1,5 km od vily 
k dispozícii reštaurácia, market, autobusová zastávka. UBYToVaNIE: klimatizované 
apartmány: typ 1/2+1 STUDIO - 2lôžková izba s možnosťou prístelky, balkón, typ 
1/3+1 AP - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, balkónom, sú 
orientované na more, typ 1/4 AP - dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť, balkón, 
vždy vybavené sprchou a WC, SAT TV, kuchyn. kútom (dvojplatnička). STRaVoV-
NIE: individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok. PlÁŽ: okruhliaková, cca 100 m, 
vhodná pre deti, ponúkajúca množstvo miest k súkromnému kúpaniu. Medzi vilou 
a plážou sa nachádza cesta, prístup na pláž po schodoch. PozNÁmka: parkovanie 
ZADARMO.

HR-04810 / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 99 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

12.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
8.9.-13.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 Studio 2 129 129 149 179
1/3+1 AP 3 109 109 129 159
1/4 AP 4 99 109 129 149
Možné nástupy na pobyt denne so so so

zĽaVY: dieťa do 7 rokov na prístelke - zadarmo. druhé dieťa do 7 rokov bez lôžka v studiu s 2 dospelýMi a dieťa-
ťoM do 7 rokov - zadarMo. dieťa od 7 do 12 rokov na prístelke - zľava 50 %. osoba od 12 rokov na prístelke - platí  
73 eur/os./týždeň.

doprava:     ceny od 106 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie bez stravy, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vy-
bavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky, 
parkovanie v garáži - 8 EUR/deň, raňajky - 6 EUR/osoba/deň. Cena nezahŕňa používanie 
klimatizácie – pri zapnutí je účtovaný poplatok na mieste 3 EUR/apartmán/deň.

*  AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch platí 
zľava 15 %

**  AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch 
platí zľava 10 %

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 100 klimatizáciavzdialenosť 

od mora
pláž
pre deti

Hotel Holiday village sagitta 

Poloha: komplex skladajúci sa z hotelovej budovy, apartmánov a bungalovov, cca 
8 km od historického centra Omiša. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, zmená-
reň, trezor na recepcii na vyžiadanie, Wi-Fi v celom rezorte ZADARMO, tanečná 
terasa, parkovisko. V blízkosti - market, taverna. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôž-
kové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, balkónom, Wi-Fi ZADARMO. Len 
izba typu 1/2 SWCM je bez balkóna a nachádza sa na prízemí hotela. Klimatizované 
apartmány typu 1/2+2 AP - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozklada-
cím gaučom pre 2 osoby, vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, telefón, 
balkón alebo terasa. Klimatizované bungalovy - typ 1/2+1 bGW - jedna 2lôžková 
spálňa s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, typ 1/2+2 bGW - jedna 2lôžková spálňa 
a denná miestnosť s poschodovou posteľou, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha 
a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, terasa. STRaVoVaNIE: služby ALL INCLUSIVE - plná 
penzia formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie s kávou alebo čajom, miestne al-
koholické nápoje od 10:00 do 23:00 hod. a čapované nealkoholické nápoje od 7:00 
do 23:00 hod. PlÁŽ: okruhliaková, prírodná, cca 20-80 m, vhodná pre deti, sprchy 
na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, animácie, ihrisko na loptové hry, 
v blízkosti - paintball, potápačské centrum. Okolie vhodné na windsurfing. 

HR-156S / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZbA
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

14.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-18.8.
29.9.-31.10. 8.9.-29.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCM 2 259 409 569 639
1/2+1 BGW 2 259 409 579 649
1/2+2 BGW 2 269 429 619 659
1/2+1 SWCBM 2 279 439 619 669
1/2+2 AP 2 289 469 639 789
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne

zĽaVY: dieťa do 7 rokov s 2 dospelými - zadarmo. dieťa do 2 rokov bez lôžka – zadarMo. dieťa od 7 do 12 rokov s 2 
dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 2 do 7 rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. dieťa od 7 do 12 rokov s 1 dospelýM - zľava 
30 %. osoba od 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %.

doprava:    ceny od 106 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, zákonné poistenie pod-
ľa zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Na vyžiadanie detská 
postieľka (cca 5 EUR/deň).  

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 80rodinné 

izby
vzdialenosť 
od moraklimatizácia

– 30 % do 31. 12.*

– 20 % do 31. 1.**
– 15 % do 31. 1.
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• Ranná rozcvička
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Športové súťaže
• Z rozprávky do rozprávky
• Neptunov rodinný štvorboj
• Maľovanie na kamene
• Voľba boha Neptuna

sMe t íM!

vychutnajte si svoju dovolenku naplno! 
skúsení animátori zaisťujú nabitý animačný 
program a veľa aktivít pre celú rodinu.

neptun klub Baška voda 
Zábava pre deti, relax pre rodičov
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CHorvátsko  >  BAškA vodA

rodinné bungalovy Baška voda 

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 50rodinné 

izby
vzdialenosť 
od mora

odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: poschodové bungalovy umiest-
nené v príjemnej zeleni s ideálnou polo-

hou, cca 500 m od centra bašky Vody, v turistickom komplexe Uranija. VYBaVENIE: 
klimatizovaná reštaurácia, zmenáreň, trezor, snack bar, priestor na semináre, v obdo-
bí od 16.6. do 8.9. animačný program NEPTUN KLUb, terasa (3x týždenne živá 
hudba), Wi-Fi na recepcii ZADARMO. UBYToVaNIE: 2 a 3lôžkové izby so sprchou 
a WC, TV, balkónom alebo terasou, izby označené KL majú naviac klimatizáciu 
a chladničku. V každom bungalove sú umiestnené celkom 4 izby rovnakého typu, 
každá s úplne samostatným vstupom. STRaVoVaNIE: formou ALL INCLUSIVE Light 
- plná penzia formou bufetu, neobmedzená konzumácia miestnych čapovaných ná-
pojov (pivo, víno, voda, džús) v čase podávania obeda a večere, welcome drink pri 
príchode. PlÁŽ: okruhliaková, cca 50-100 m, vhodná pre deti. ŠPoRT: v blízkosti - 
tenisové kurty, ihrisko na loptové hry, minigolf, vodné športy. PozNÁmka: služba ALL 
INCLUSIVE Light ďalej zahŕňa možnosť využívania minigolfu a tenisového kurtu pri 
hoteli Horizont (v čase od 12.00 do 14.00 hod.) - nutné vopred rezervovať na recepcii. 
Parkovanie za poplatok - cca 30 HRK/deň. Izby 1/3 SWCb sú prednostne obsadzova-
né 3 osobami. Nástupný deň streda je možný len v kombinácii s autobusovou dopra-
vou alebo letecky, prípadne na vyžiadanie v CK.

HR-054u / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB 2 259 289 329 369 379
1/3 SWCB 2 259 289 329 379 419
1/2 SWCB-k 2 269 309 349 399 439
1/3 SWCB-k 2 269 309 349 419 479
Možné nástupy na pobyt so, st so, st so, st so, st so, st

zĽaVY PRE IzBU 1/3: dieťa do 12 rokov na 3. lôžku - zadarmo. dieťa do 7 rokov bez lôžka - zadarmo. dieťa od 12 do 
18 rokov na 3. lôžku - zľava 50 %. osoba od 18 rokov na 3. lôžku - zľava 10 %. dieťa do 12 rokov na 2. lôžku - zľava 20 
%. dieťa od 12 do 18 rokov na 2. lôžku - zľava 10 %. zĽaVY PRE IzBU 1/2: dieťa do 7 rokov bez lôžka - zadarmo. dieťa 
do 12 rokov na 2. lôžku - zľava 20 %. dieťa od 12 do 18 rokov na 2. lôžku - zľava 10 %.

doprava:     ceny od 106 eur/os.   
pobyty s    dopravou nielen na 7 ale i na 10/11 nocí so-st/st-so, odchod možný len z bratislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x ALL INCLUSIVE Light, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

all 
inclusive

vila Marić 

klimatizácia pláž
pre deti

Poloha: moderná, komfortná vila sa nachádza vo svahu na rozmedzí bašky Vody 
a brely. VYBaVENIE: v blízkosti - market, reštaurácia, kaviarne. UBYToVaNIE: 
priestranné klimatizované apartmány: typ 1/2 STUDIO - 2lôžková spálňa, typ 1/4+1 
AP - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), s možnos-
ťou prístelky, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, balkón alebo terasa. 
Z väčšiny apartmánov nádherný výhľad na letovisko baška Voda. Miesto na parkovanie 
je k dispozícií priamo pri vile ZADARMO. Na vyžiadanie je možné za poplatok (cca 10 
EUR/deň) zaistiť parkovanie v garáži. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: okruhliaková, 
cca 200 m, vhodná pre deti. Prístup na pláž po strmých schodoch. ŠPoRT: vyžitie 
podľa miestnej ponuky. PozNÁmka: na jeden apartmán je vyhradené jedno parkovacie 
miesto pri vile. Hostia môžu využívať program NEPTUN KLUb v Rodinných bungalovoch 
baška Voda, vzdialených cca 1,5 km.

HR-1401 / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 109 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+1 AP 4 109 109 129 159 179
1/2 Studio 2 159 159 179 219 239
oSoBA nA PřiStýLCe V 1/4+1 AP 89 109 109 109 109
Možné nástupy na pobyt so so so so so

zĽaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - zadarmo. 

doprava:    ceny od 106 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie bez stravy, spotreba vody a energie, používanie kuchynského 
vybavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobyto-
vá taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: 
komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa 
aktuálnej ponuky.

*  AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-23.6., v termínoch do 16.6. a od 23.6. 
zľava 15 %

**  AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-23.6,v termínoch do 16.6. a od 23.6. 
zľava 10 %

200 vzdialenosť 
od mora

– 15 % do 31. 12.

– 10 % do 31. 1.
– 40 % do 31. 12.*

– 20 % do 31. 1.**
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CHorvátsko  >  BAško PoLjE

Hotel a depandance Alem 

dieťa 
zadarmo 100 vzdialenosť 

od mora
pláž
pre deti

Poloha: v píniovom lese pod horským masívom biokovo. VYBaVENIE: reštaurácia, 
kaviareň, market, trezor, TV miestnosť, sála na semináre, zmenáreň, parkovisko. 
UBYToVaNIE: jednoducho zariadené 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, 
s možnosťou prístelky/tretieho lôžka. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu v hotelovej reštaurácii, k večeriam ZADARMO 1x nápoj. PlÁŽ: rozľahlá 
okruhliaková, cca 70 m, vhodná pre deti, ponúkajúca vynikajúce podmienky na kúpa-
nie, sprchy na pláži. ŠPoRT: ihrisko na petanque, požičovňa bicyklov, niekoľko ihrísk 
na loptové hry. PozNÁmka: izby sú vybavené starším nábytkom - vhodné pre menej 
náročnú klientelu. Ideálne východiskové miesto pre výlety do okolia a výlety na bi-
cykli popri mori. V rámci NEPTUN KLUbU v období 16.6.-8.9. - animačný program 
pre deti a dospelých, ktorý prebieha v cca 1 km vzdialených Rodinných bungalovoch 
baška Voda. Pobyt so psom – cca 8 EUR/deň.

HR-089d, A / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 199 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-18.8.

8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

HR-089d - dEPAndAnCE ALEM
1/2+1 SWCBM 2 199 219 259 269
HR-089A - HotEL ALEM

1/2 SWCB 2 199 219 259 269
1/2+1 SWCB 2 199 219 259 269
1/2+1 SWCBM 2 209 229 259 279
Možné nástupy na pobyt so so so so

zĽaVY: dieťa do 12 rokov na treťom lôžku/prístelke - zadarmo. osoba od 12 rokov na treťoM lôžku/prístelke – 
zľava 20 %. druhé dieťa do 12 rokov bez lôžka s polpenziou – zľava 50 %.

doprava:    ceny od 106 eur/os.   
pobyty s    dopravou nielen na 7 ale i na 10/11 nocí so-st/st-so, odchod možný len z bratislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pri autobusovom balíčku autobusová do-
prava, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. cENa NEzahŔňa: poby-
tovú taxu - cca 1,2 EUR/deň za dospelú osobu, 0,6 EUR/deň za dieťa 12-18 rokov, 
prihlasovací poplatok - cca 3 EUR/pobyt za každú osobu. Uvedené poplatky sa 
platia na mieste. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky, 

* AKCIA platí pre termíny pobytov 30.6.-18.8., v ostatných termínoch – zľava 10 %

Luxusné klimatizované domčeky

Poloha: domčeky sú umiestnené vo 
svahu, v kempe baško Polje, uprostred 

píniového lesa, cca 20 minút od bašky Vody. VYBaVENIE: reštaurácia, zmenárenské 
služby, market, trezor na recepcii kempu. UBYToVaNIE: domčeky 1/4+2 pre max.  
6 osôb, veľkosťou 24 m2 (bez terasy) sú vybavené 2lôžkovou a 3lôžkovou spálňou  
(3. lôžko je poschodové), dennou miestnosťou vybavenou kuchyn. kútom, chladnič-
kou, jedálňou s gaučom vhodným ako prístelka pre 1 osobu, sprchou a WC, SAT TV, 
DVD, rádiom. Terasa je vybavená záhradným nábytkom. Domčeky 1/4+1 LUX pre 
max. 5 osôb a 1 dieťa do 6 rokov bez lôžka, (rozloha bez terasy 32 m2) majú dve 
2lôžkové spálne, klimatizovanú dennú miestnosť s rozkladacím gaučom (prístelka 
pre 1 osobu), vybavený kuchynský kút s chladničkou, LCD SAT TV, DVD, 2 kúpeľne 
s WC, terasou vybavenou záhradným nábytkom. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: 
prírodná, okruhliaková, cca 400 m, vhodná pre deti. ŠPoRT: bedminton, stolný tenis, 
ihrisko pre loptové hry. PozNÁmka: v rámci NEPTUN KLUbU v období 16.6.-8.9. 
- animačný program pre deti i dospelých, ktorý prebieha v cca 1 km vzdialených 
Rodinných bungalovoch baška Voda. Posteľná bielizeň, uteráky, utierky a čistiace 
prostriedky nie sú súčasťou vybavenia. Záverečné upratovanie sú hostia povinní 
realizovať sami. Posteľnú bielizeň možno prenajať na mieste za cca 20 EUR/týždeň/
domček. Povinná vratná kaucia 100 EUR/domček - platí sa na mieste.

HR-0938 / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 89 EUR / os.
DOMČEK

PRI 
POČTE 
OSÔb

12.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+2 4 89 109 149 159 199
1/4+1 LuX 4 99 119 159 179 219
Možné nástupy na pobyt denne so, st so, st so, st so, st
zĽaVY: dieťa do 12 rokov na 2. prístelke - zadarmo. dieťa do 12 rokov na 1. prístelke – v období do 30.6. a od 25.8. 
zadarMo, v ostatných terMínoch zľava 75 %. osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 50 %.

doprava:     ceny od 106 eur/os.   
pobyty s    dopravou nielen na 7 ale i na 10/11 nocí so-st/st-so, odchod možný len z bratislavy

V  cENE: 7x ubytovanie bez stravy, spotreba vody a energie, používanie kuchynského 
vybavenia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. cENa NEzahŔňa: poby-
tovú taxu – cca 1,2 EUR/deň za dospelú osobu, 0,6 EUR/deň za dieťa 12-18 rokov, 
prihlasovací poplatok - cca 3 EUR/pobyt za každú osobu. Uvedené poplatky sa platia 
na mieste. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane po-
istenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.
* AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-8.9., v ostatných termínoch – zľava 15 %

dieťa 
zadarmo 400 klimatizáciavzdialenosť 

od mora
pláž
pre deti

odporúčame pre rodiny s deťmi

– 25 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.

SČíTAJTE SO ZľAVOU 3 %  
PRI PObYTOCH NA 14 NOCí

+

all 
inclusive liGht

– 15 % do 31. 12.*

– 7 % do 31. 1.
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• Ranná rozcvička
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Športové súťaže
• Z rozprávky do rozprávky
• Neptunov rodinný štvorboj
• Maľovanie na kamene
• Voľba boha Neptuna

UŽívaMe siNa MaXiMUM!

ZívaMe siNa MaXiMUM!

vychutnajte si svoju dovolenku naplno! 
skúsení animátori zaisťujú nabitý animačný 
program a veľa aktivít pre celú rodinu.

neptun klub promajna 
Zábava pre deti, relax pre rodičov
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CHorvátsko  >  ProMAjNA

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 150rodinné 

izby klimatizáciavzdialenosť 
od mora

Pavilóny dukić A , B 

PAvILÓn dUKIĆ A

PAvILÓn dUKIĆ b

APARtMán dUKIĆ b

pláž
pre deti

nápoje k večeri 
zadarmo

Poloha: pavilóny DUKIĆ sa nachádzajú 
v letovisku Promajna cca 2 km južne od 

letoviska baška Voda a cca 7 km severne od mesta Makarska. VYBaVENIE: Promajna 
je ideálnym miestom na strávenie príjemnej dovolenky, ponúka niekoľko reštaurácií, 
plážových barov, obchodíkov, market, Wi-Fi na terase reštaurácie ZADARMO. UBY-
ToVaNIE: pavilón Dukić A - menšie 2lôžkové izby so sprchou a WC, chladničkou, TV 
a balkónom. Pavilón Dukić b - izby: priestrannejšie 2lôžkové izby so sprchou a WC, 
chladničkou, TV a balkónom, s možnosťou prístelky (rozkladacie ležadlo vhodné pre 
deti do 10 rokov). Izby sú orientované na pohorie biokovo a nemajú kuchynský kút. 
Apartmány pavilónu b - typ 1/2+2 AP - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ 1/5+2 AP - jedna 2lôžková spálňa, jedna 
3lôžková spálňa, denná miestnosť s možnosťou až 2 prísteliek (rozkladací gauč), 
vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, TV, balkón alebo terasa. 1/5+2 AP- A - 
apartmán je orientovaný na more a je priestrannejší, 1/5+2 AP - b - apartmán je 
orientovaný na biokovo. Možnosť dokúpenia mobilnej klimatizácie v pavilóne Dukić 
b (nie je k dispozícií pre všetky ubytovacie jednotky) za doplatok 10 EUR/deň. STRa-
VoVaNIE: individuálne alebo formou polpenzie alebo plnej penzie. Polpenzia: raňaj-
ky formou bufetu, večere výberom z 3 menu, nápoj k večeri - 2 dl piva alebo vína 
alebo džúsu alebo minerálnej vody. Stravovanie prebieha v centrálnej reštaurácii. 
PlÁŽ: okruhliaková, vhodná pre deti, cca 150 m. Na pláži sú k dispozícii sprchy, 
kabínky, WC, ležadlá - za poplatok. ŠPoRT: možnosť zapožičania skútrov i bicyklov, 
parasailing, zapožičanie vodných bicyklov a pod. V blízkosti verejné multifunkčné 
ihrisko. PozNÁmka: upratovanie izieb v priebehu pobytu klienti realizujú sami. Ani-
mačný program NEPTUN KLUb bude prebiehať 16.6. - 8.9. a v termíne 2.6. - 16.6. 
a 8.9. - 22.9. - program pre seniorov. Klienti po príchode na miesto sa hlásia dele-
gátke, ktorá je tu prítomná. Pavilóny Dukić nemajú recepciu.

odporúčame pre rodiny s deťmi

V  cENE: IZbY - 7x ubytovanie, 7x polpenzia, APARTMÁNY - 7x ubytovanie, 7x bez stravy, 
spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výmena posteľnej bielizne 
1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane 
poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 30.6.-25.8., v ostatných termínoch zľava 10 %

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 1.

HR-101A, B / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 99 EUR / os.
IZbA
APARTMÁN PAVILÓN

PRI 
POČTE 
OSÔb

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

bEZ stRAvy
1/2+2 AP B 4 99 109 109 149 159 179
UbytovAnIE s PoLPEnZIoU
1/2 SWCB A 2 179 199 219 259 289 309
1/2+1 SWCB B 2 179 209 239 269 309 329
Možné nástupy na pobyt denne denne so, st so, st so, st so, st
zĽaVY PRE IzBU 1/2+1: dieťa do 3 rokov bez lôžka a stravy – zadarmo. dieťa do 12 rokov na prístelke – v období 
do 23.6. a od 1.9. – zadarMo, 23.6.-1.9. – zľava 70 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM – zľava 10 %. zĽaVY PRE IzBU 1/2: 
dieťa do 12 rokov bez lôžka s 2 dosp. – zadarMo, dieťa do 12 rokov s 1 dosp. – zľava 10 %. zĽaVY PRE aPaRTmÁNY: 
dieťa do 3 rokov bez lôžka – zadarMo. RodINNÁ cENa 2+2: platí pre 3 osoby a dieťa do 12 rokov v apartMáne 1/2+2 
ap v pavilÓne dukiĆ b na báze polpenzie. na rodinnÚ cenu nie je Možné uplatniť zľavu za včasný nákup ani zľavu 
verného zákazníka. 

doprava:     ceny od 106 eur/os.  
pobyty s    dopravou nielen na 7 ale i na 10/11 nocí so-st/st-so, odchod možný len z bratislavy

pobyt možný 
so psom
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CHorvátsko  >  ProMAjNA

Pavilón dukić C 

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 100rodinné 

izby klimatizaciavzdialenosť 
od mora

Poloha: obľúbený apartmánový pavilón sa nachádza v letovisku Promajna cca 2 km 
južne od letoviska baška Voda. VYBaVENIE: niekoľko reštaurácií, plážových barov, 
obchodíkov, market, Wi-Fi na terase reštaurácie ZADARMO. UBYToVaNIE: klimati-
zované apartmány, typ - 1/2 STUDIO-A s balkónom, 1/2 STUDIO-b bez balkóna - 
2lôžková izba s vybaveným kuchyn. kútom, sprcha a WC, TV, typ 1/2+2 AP - 2lôžková 
izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom (vhodným predovšetkým pre 2 deti) 
a vybaveným kuchyn. kútom, sprcha, WC, TV, balkón alebo terasa. Apartmány na prí-
zemí sú priestrannejšie s otvorenou terasou. Apartmán bALKON EXTRA - má najväč-
ší balkón s priamym výhľadom na more. STRaVoVaNIE: individuálne, s možnosťou 
dokúpenia polpenzie alebo plnej penzie. Stravovanie prebieha v cca 50 m vzdialenej 
centrálnej reštaurácii. PlÁŽ: okruhliaková, vhodná pre deti, cca 100 m. Na pláži sú 
k dispozícii sprchy, kabínky, WC, ležadlá - za poplatok. ŠPoRT: možnosť zapožičania 
skútrov i bicyklov, parasailing, zapožičanie vodných bicyklov a pod. V blízkosti verej-
né multifunkčné ihrisko. PozNÁmka: upratovanie izieb v priebehu pobytu klienti 
realizujú sami. Animačný program NEPTUN KLUb bude prebiehať od 16.6. do 8.9. 
a v termíne 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. - program pre seniorov. Nástupný deň streda je 
možný len v kombinácii s autobusovou alebo leteckou dopravou. Klienti sa po prí-
chode hlásia u delegátky CKVT v pavilóne Dukić A, pavilóny Dukić nemajú recepciu.

HR-101C / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 99 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔb

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 Studio-B 2 119 129 139 169 189 229
1/2 Studio-A 2 119 129 149 179 219 259
1/2+2 AP - teRASA 4 99 109 119 159 179 209
1/2+2 AP - BALkón 4 109 119 129 159 179 219
1/2+2 AP - BALkón eXtRA 4 129 139 149 179 199 239
Možné nástupy na pobyt denne denne so, st so, st so, st so, st
zĽaVY: dieťa do 3 rokov bez lôžka – zadarmo. 

doprava:     ceny od 106 eur/os.   
pobyty s    dopravou nielen na 7 ale i na 10/11 nocí so-st/st-so, odchod možný len z bratislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x bez stravy, spotreba vody a energie, používanie kuchynského 
vybavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 30.6.-25.8., v ostatných termínoch zľava 10 %

Hotel Bluesun Marina 

Poloha: moderný hotel obklopený 
borovicovým hájom, cca 300 m od cen-

tra mesta, priamo na brehu mora, pri krásnych okruhliakových plážach. VYBaVENIE: 
reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, TV miestnosť, terasa, Wi-Fi na 
recepcii a izbách ZADARMO, výťah. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, trezorom, fénom, minibarom. Izby označené SU sú 
s možnosťou prístelky. Typ 1/2+3 FAMILY PLUS - klimatizovaná 2lôžková izba s rozklada-
cím gaučom a izba s francúzskym lôžkom (140cm). STRaVoVaNIE: raňajky/polpenzia 
formou bufetu. PlÁŽ: z jemných okruhliakov, tienená borovicami, cca 50 m, prístup na 
pláž po schodoch, sprchy na pláži ZADARMO. ŠPoRT: fitness, sauna, masáže, solárium, 
animácie. V blízkosti tenisové kurty. PozNÁmka: hostia môžu využívať bazén v hoteli 
bluesun Maestral.

HR-052R / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 199 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

STRAVA
21.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
6.10.-28.10. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWCB-St 2 raňajky 199 269 499 609 649 679
1/2 SWCBM-St 2 raňajky 219 299 529 649 689 739
1/2+1 SWCB-Su 2 raňajky 249 339 609 749 789 829
1/2+1 SWCBM- Su 2 raňajky 269 359 649 809 849 879
1/2+3 FAMiLy PLuS 2 raňajky 409 519 959 1 159 1 239 1 289
1/2 SWCB-St 2 polpenzia 289 359 589 699 739 779
1/2 SWCBM-St 2 polpenzia 309 389 619 739 789 819
1/2+1 SWCB-Su 2 polpenzia 339 419 699 839 879 919
1/2+1 SWCBM- Su 2 polpenzia 359 449 739 899 949 979
1/2+3 FAMiLy PLuS 2 polpenzia 489 609 1 049 1 249 1 329 1 379
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
zĽaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. dieťa od 3 do 14 rokov na prístelke s 2 dospelýMi - 
zadarMo. dieťa od 3 do 7 rokov bez lôžka so stravou s 2 dospelýMi v izbe st - zadarMo. 

doprava:    ceny od 106 eur/os.  
pobyty s    dopravou nielen na 7 ale i na 10/11 nocí so-st/st-so, odchod Možný len z bratislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenziu, pobytovú taxu, zákonné poistenie pod-
ľa zákona č. 281/2001 Z. z. moŽNoSť dokÚPENIa: komplexného cestovného poiste-
nia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Na vyžiadanie: 
detská postieľka: (10 EUR/deň) – platba na mieste. 

wi-fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 50rodinné 

izby klimatizáciavzdialenosť 
od mora

– 15 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.
– 10 % do 31. 1.

SČíTAJTE SO ZľAVOU 5 % 
PRI PObYTOCH NA 8 A VIAC NOCí

+

odporúčame pre rodiny s deťmi
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ChorvÁtsko  >  Makarska / tučepi

hotel BIoKoVKA
hotel RIVIJeRA

hotel DAlMACIJA
hotel MeteoR

hotel Rivijera 

Dieťa 
ZaDaRMO 200RODinné 

iZby
vZDialenOsť 
OD MORa

nápOje k večeRi 
ZaDaRMO

Wi-Fi
ZaDaRMO

Poloha: hotel je tvorený deviatimi pavilónmi, ktoré sú umiestnené v zeleni v mier-
nom svahu, v blízkosti mora, v okrajovej časti Makarskej, cca 800 m od centra pri 
najkrajších plážach. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, zmenáreň, trezor, bar, 
tV miestnosť, kaderníctvo, internetový kútik, tanečná terasa, parkovisko. UBYTo-
VaNIE: 2lôžkové izby so sprchou a WC, telefónom, ventilátorom, chladničkou, SAt 
tV, Wi-Fi ZADARMo. Izba 1/2+2 - dve 2 lôžkové izby, ktoré nie sú oddelené dverami. 
Izby s označením N sú vybavené novším nábytkom. Izba typu 1/2+1 SWCM - troj-
lôžková izba bez balkóna. Z izieb nie je výhľad na more z dôvodu stredomorskej 
vegetácie. STRaVoVaNIE: raňajky formou bufetu, večere - hlavný chod výber zo 4 
menu + formou bufetu predjedlá, polievky, šaláty, dezerty. K večeri sú ZADARMo 
tieto nápoje: 2 dl vína alebo piva alebo džúsu alebo minerálnej vody. PlÁŽ: okruh-
liaková, cca 50-200 m, vhodná pre deti. ŠPoRT: betónové tenisové kurty, stolný 
tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, animácie pre deti vo veku 4-14 
rokov, športové animácie, vodné športy. PoZNÁMKa: nástupný deň streda je možný 
iba v kombinácii s autobusovou alebo leteckou dopravou, prípadne na vyžiadanie 
v CK. Izby s označením N sa nachádzajú v pavilóne Barbora a Dora.

HR-060R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 179 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWCM 2 179 219 259 309 329 369
1/2 SWCBM 2 199 239 269 309 329 369
1/2 SWCBM-N 2 209 249 289 329 349 379
1/2+2 SWCBM 2 219 259 289 349 379 419
1/1 SWCBM-N 1 259 289 329 369 399 439
Možné nástupy na pobyt so, st so, st so, st so, st so, st so, st

ZĽaVY PRE IZBU 1/2: Dieťa DO 3 ROkOv beZ náROku na lôžkO s pOlpenZiOu – ZaDaRMO. Dieťa Do 12 rokov na 2. 
lôžku – zľava 30 %. ZĽaVY PRE IZBU 1/2+1: Dieťa Do 12 rokov na 3. lôžku – zaDarMo. osoba oD 12 rokov na 3. lôžku 
– zľava 30 %. pri obsaDení izby 1/2+1 DvoMi DospelýMi a DvoMi DeťMi Do 12 rokov sa platí 3x plná cena. ZĽaVY PRE 
IZBU 1/2+2: Dieťa DO 12 ROkOv na 4. lôžku ZaDaRMO. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: zľava 15 % pre novoManželov – obDržíte 
pri Doložení sobášneho listu, ktorý v Dobe ukončenia pobytu nebuDe starší ako 6 Mesiacov. 

DOpRava:     ceny oD 106 eur/os.   
pObyty s    DOpRavOu nielen na 7 ale i na 10/11 nOcí sO-st/st-sO, ODchOD MOžný len Z bRatislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.
* AKCIA platí pre termíny pobytov 30.6.-25.8., v ostatných termínoch zľava 10 %

Dieťa 
ZaDaRMO

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: moderne zariadený hotel Blue-
sun Alga a hotel Bluesun Kaštelet tvo-

riaci jeden ubytovací komplex, nachádzajúci sa na promenáde, v bezprostrednej 
blízkosti krásnej okruhliakovej pláže, cca 400 m od centra tučepi. VYBaVENIE: 
reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kaviareň a cukráreň, pizzeria, zmená-
reň, trezor, výťah, Wi-Fi, konferenčná sála, kadernícky a kozmetický salón, interne-
tová miestnosť, terasa. UBYToVaNIE: priestranné klimatizované 1-2lôžkové izby so 
sprchou a WC, SAt tV, Wi-Fi ZADARMo, telefónom, minibarom, trezorom, fénom, 
balkónom. Izba 1/2+2 - priestrannejšia 2lôžková izba s možnosťou 2 prísteliek. Izba 
eco - bez balkóna. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu alebo plná penzia 
(výber z menu), v reštaurácii hotela Kaštelet. PlÁŽ: okruhliaková, cca 50 m, sprchy 
na pláži. ŠPoRT: vnútorný bazén, vonkajšie bazény vrátane detského bazéna, well-
ness centrum - fitness, solárium, sauna, masáže, whirlpool. Ďalej tenisové kurty, 
stolný tenis, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, aerobic, animácie, vodné športy. 
PoZNÁMKa: parkovanie ZADARMo.

HR-064A, K / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 279 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

StRAVA
24.3.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
6.10.-28.10. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

Hr-064a - Hotel Bluesun alGa
1/2 SWC-ECO 2 polpenzia 309 369 559 679 739 789
1/2 SWCB-ST 2 polpenzia 319 409 599 719 739 849
1/2 SWCBM-ST 2 polpenzia 339 429 629 779 839 909
1/2+2 SWCB-SU 2 polpenzia 339 439 719 909 1 029 1 129
1/2+2 SWCBM-SU 2 polpenzia 359 459 739 949 1 049 1 219
Hr-064k - Hotel Bluesun kaŠtelet
1/2 SWC-ST 2 polpenzia 279 339 479 599 679 709
Možné nástupy na pobyt Denne Denne Denne Denne Denne Denne
ZĽaVY PRE IZBU 1/2: Dieťa DO 7 ROkOv beZ lôžka sO stRavOu s 2 DOspelýMi - ZaDaRMO. Dieťa Do 14 rokov s 1 Dospe-
lýM - zľava 30 %. ZĽaVY PRE IZBU 1/2+2: Dieťa DO 14 ROkOv na pRístelke - ZaDaRMO. osoba oD 14 rokov na prístelke 
- zľava 70 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: pri zakúpení pobytu v terMíne 26.5.-2.6., 23.6.-30.6. a 29.9.-6.10. váM poskytneMe MiMori-
aDnu zľavu 15 % - nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup. 

DOpRava:    ceny oD 106 eur/os.  
pObyty s    DOpRavOu nielen na 7 ale i na 10/11 nOcí sO-st/st-sO, ODchOD MOžný len Z bRatislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane 
poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. 

hotely Bluesun Alga  a Bluesun Kaštelet 

50RODinné 
iZby

vZDialenOsť 
OD MORa

Hotel Bluesun kaŠtelet

Hotel Bluesun alGa

kliMatiZáciapláž
pRe Deti

– 10 % do 31. 1.– 15 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.
SČítAJte So ZľAVou 5%

NA 8 A VIAC NoCí
V hotelI AlgA

1x oBeD ZADARMo
PRI ZAKúPeNí PoBytu

Do 31.12.2017

+

+
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• Ranná rozcvička
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Športové súťaže
• Z rozprávky do rozprávky
• Neptunov rodinný štvorboj
• Maľovanie na kamene
• Voľba boha Neptuna

sÚťažÍme a HRÁme sa
Vychutnajte si svoju dovolenku naplno! 
skúsení animátori zaisťujú nabitý animačný 
program a veľa aktivít pre celú rodinu.

neptun klub drvenik 
Zábava pre deti, relax pre rodičov tazÍme 

tazÍme 
ta

a HRÁme sa
Vychutnajte si svoju dovolenku naplno! 
skúsení animátori zaisťujú nabitý animačný 
program a veľa aktivít pre celú rodinu.

Zábava pre deti, relax pre rodičov
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DeP. oLIvA

ChorvÁtsko  >  dRvEniK

hotel ocenený za prvotriedne služby 
v roku 2014 a najpredávanejší 4  hotel 

v roku 2015 a 2017

hotel Antonija  a depandance Oliva 

50 vZDialenOsť 
OD MORa

Wi-Fi
ZaDaRMOkliMatiZácia

HR-212A, HR-2120 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 209 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

Hr-212a - Hotel antoniJa

1/2 SWC-B 2 209 209 249 289 359 399
1/2 SWC-A 2 219 219 259 289 369 399
1/3+1 SUITE 2 249 269 299 339 409 459
1/3+1 FAMIlY 3 249 269 299 339 409 479
1/2+1 SWCBM 2 249 289 319 359 429 479
1/2+1 SWCBM-SW 2 259 289 329 369 439 489
Hr-212o - DepanDanCe oliVa
1/2 SWCM-SW 2 — — — 289 369 399
1/3 SWCBM 3 — — — 339 409 459
1/4 SUITE-SW 4 — — — 339 409 459
1/2+1 SWCBM-SW 2 — — — 359 429 479
Možné nástupy na pobyt Denne so so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 3 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. Dieťa Do 7 rokov na prístelke - zaDarMo. Dieťa 
oD 7 Do 12 rokov s 2 DospelýMi - zľava 50 %. Dieťa Do 12 rokov na 3. lôžku v izbách 1/3 sWcbM DepanDance oliva – zľava 
50 %. na izbe Môže byť vžDy iba 1 Dieťa zaDarMo - v prípaDe ubytovania Dieťaťa Do 7 rokov na prístelke a Dieťaťa Do 3 
rokov bez nároku na lôžko a stravu, Má jeDno Dieťa zľavu 50 % a Druhé je zaDarMo.

DOpRava:    ceny oD 106 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poiste-
nia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 16.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 1.

SPoČítAJte So ZľAVou 3 % 
PRI PoBytoCh NA 14 NoCí

+

Dieťa 
ZaDaRMO

RODinné 
iZby

Odporúčame pre náročných Poloha: moderný rodinný hotel a novo-
postavená depandance v časti zátoky 

gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostrednej blízkosti mora. VYBaVENIE: centrál-
na reštaurácia, Wi-Fi ZADARMo, bar, terasa, výťah (v hoteli nezachádza do posledné-
ho, podkrovného poschodia), parkovisko za poplatok, v blízkosti market. UBYToVa-
NIE: hotel (hR-212A) - klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAt tV, 
Wi-Fi- ZADARMo, minibarom, fénom a trezorom, niektoré s možnosťou prístelky. typ 
1/2 SWC-B - menšia podkrovná izba s francúzskym lôžkom, bez balkóna, typ 1/2 
SWC-A - izby bez balkóna, typ 1/2+1 SWCBM – bočný výhľad na more, 1/2+1 SWCBM-
-SW - priamy výhľad na more. typ 1/3+1 FAMIly - 4lôžková izba s balkónom a orien-
táciou na morskú stranu, typ 1/3+1 SuIte - podkrovná 2lôžková izba bez balkóna 
a izba s rozkladacím gaučom vhodnými pre 2 deti do 12 rokov. Depandance (hR-
-212o) - klimatizované 2-3lôžkové izby s úplne novým vybavením, so sprchou a WC, 
niektoré s balkónom, SAt tV, Wi-Fi ZADARMo, minibarom, fénom a trezorom, s mož-
nosťou prístelky. Izba 1/4 SuIte-SW (v najvyššom poschodí) – dve 2lôžkové spálne, 
jedna s francúzskym balkónom s priamym výhľadom na more a druhá s balkónom 
s bočným výhľadom na more, 2 kúpeľne. Izba 1/2 SWCM-SW (v najvyššom poschodí) 
má francúzsky balkón s priamym výhľadom na more. Izby v depandanci sú priestran-
nejšie, než izby v hoteli. STRaVoVaNIE: raňajky formou bufetu a večere výber z 3 
menu, šalátový bufet. PlÁŽ: okruhliaková, cca 50 m. ŠPoRT: vonkajší bazén (7x3 m 
x 1,2 m), whirlpool pri bazéne, wellness zóna (vstup od 18 rokov) - sauna, masáže, 
whirlpool, požičovňa bicyklov. PoZNÁMKa: bohatý animačný program NePtuN KluB 
bude prebiehať od 16.6. do 8.9., 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. - program pre seniorov, 1x 
týždenne živá hudba pri bazéne. Pobytová taxa - cca 1 euR/dospelá os./deň - platí sa 
na mieste. Parkovisko za poplatok – 35 hRK/auto/deň. Klienti CKVt majú 10 % zľavu 
na vstup do vodného parku. 
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ChorvÁtsko  >  dRvEniK

Poloha: novo zrekonštruovaná, moderne 
zariadená vila tvoriaca depandance hote-

la Antonija v pokojnejšej časti zátoky gornja Vala letoviska Drvenik. VYBaVENIE: 
reštaurácia, Wi-Fi ZADARMo, bar, terasa, parkovisko, v blízkosti market. UBYToVa-
NIE: moderné, komfortne vybavené klimatizované apartmány - typ 1/2 BM-StuDIo 
- 2lôžková izba, 1/3 BM-StuDIo a 1/3+1 B-StuDIo - 3lôžková izba pri niektorých 
apartmánoch s možnosťou prístelky, typ 1/3+1 B-AP dvojlôžková spálňa a denná 
miestnosť s jedným lôžkom, s možnosťou prístelky, typ 1/2+2 BM-AP a 1/2+2+1 
BM-AP - jedna dvojlôžková spálňa a denná miestnosť s 2 lôžkami, pri niektorých 
apartmánoch s možnosťou prístelky, typ 1/4 B-AP – dve dvojlôžkové spálne, typ 
1/5 - dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť s pevným lôžkom, vždy vybavený 
kuchynský kút, sprcha a WC, SAt tV, Wi-Fi ZADARMo, balkón. STRaVoVaNIE: indivi-
duálne alebo polpenzia v hoteli Antonija - raňajky formou bufetu a večere výber z 3 
menu, šalátový bufet. PlÁŽ: okruhliaková, cca 50 m. ŠPoRT: vonkajší bazén (7x3 m 
x 1,2 m), whirlpool pri bazéne, hotelová wellness zóna (vstup od 18 rokov) - sauna, 
masáže, whirlpool, požičovňa bicyklov, vodné športy. PoZNÁMKa: bohatý animačný 
program NePtuN KluBu bude prebiehať od 16.6. do 8.9., 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. 
- program pre seniorov, 1 x týždenne živá hudba pri bazéne. Pobytová taxa - cca 
1 euR/os./deň - platí sa na mieste. Parkovisko za poplatok – 35 hRK/auto/deň. 
Klienti CKVt majú 10 % zľavu na vstup do vodného parku. 
V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/bez stravy, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 16.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %

Dieťa 
ZaDaRMO 50RODinné 

iZby
vZDialenOsť 
OD MORa

Wi-Fi
ZaDaRMOkliMatiZácia

HR-212V, HR-212P / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 119 EUR / os.
APARtMáN

PRI 
PoČte 
oSÔB

26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

Hr-212V - DepanDanCe triton **** — VlAStNá StRAVA

1/4 B-AP 4 119 129 159 179 219 259
1/2+2 BM-AP 4 129 139 169 189 239 269
1/2+2+1 BM-AP 4 129 139 169 189 239 269
1/5 BM-AP 4 129 139 169 189 239 269
1/3 BM-STUDIO 3 129 139 169 189 239 289
Hr-212p - DepanDanCe triton **** — PolPeNZIA

1/4 B-AP 4 189 199 239 259 289 329
1/2+2 BM-AP 4 199 209 249 269 309 349
1/2+2+1 BM-AP 4 199 209 249 269 309 349
1/5 BM-AP 4 199 209 249 269 309 349
1/3+1 B-AP 3 199 209 249 289 329 379
1/3 BM-STUDIO 3 199 209 249 289 329 379
1/3+1 B-STUDIO 2 199 209 249 289 329 379
1/2 BM-STUDIO 2 239 279 319 359 399 459
Možné nástupy na pobyt Denne so so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. Dieťa DO 7 ROkOv na pRístelke - ZaDaRMO. 
osoba oD 7 rokov na prístelke platí – pri pobyte bez stravy 74 eur/týžDeň, pri pobyte s polpenziou 147 eur/týžDeň. 

DOpRava:    ceny oD 106 eur/os. 

Aparthotel Triton 

Odporúčame pre náročných

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 1.

SPoČítAJte So ZľAVou 3 % 
PRI PoBytoCh NA 14 NoCí

+
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vila Marko 

Poloha: moderná vila, situovaná v centre mestečka Brist nad hotelom Riva, cca 
2 km severne od gradacu. VYBaVENIE: Wi-Fi na recepcii, v blízkosti - reštaurácia, 
market. UBYToVaNIE: klimatizované apartmány - typ 1/2+1 StuDIo – izby s 2 lôž-
kami s možnosťou prístelky, typ 1/3+1 StuDIo-M - sa nachádza na najvyššom po-
schodí vily, štúdio s manželskou posteľou a denná miestnosť s rozkladacím gaučom 
vhodným ako prístelka až pre dve osoby, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, 
SAt tV, Wi-Fi ZADARMo, balkón. Štúdiá označené M sú s výhľadom na more. STRa-
VoVaNIE: individuálne alebo polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z 3 
menu. PlÁŽ: okruhliaková, cca 150 m. Prístup na pláž po schodoch. ŠPoRT: najbliž-
šie športové vyžitie v mestečku gradac. PoZNÁMKa: parkovanie pri vile. Klimatizácia 
za poplatok 5 euR/štúdio/deň. Pobytová taxa 1 euR/osoba/deň - platba na mieste. 
Možnosť využitia bohatého animačného programu v rámci NePtuN KluBu, ktorý 
bude prebiehať od 16.6. do 8.9. v priestoroch hotela laguna v gradaci, vzdialenom 
cca 20 minút chôdze pozdĺž mora. 

HR-065M / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 219 EUR / os.
StuDIo

PRI 
PoČte 
oSÔB

2.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 STUDIO 2 219 259 289 329
1/2+1 STUDIO-M 2 239 269 309 349
1/3+1 STUDIO-M 3 219 259 289 329
Možné nástupy na pobyt Denne so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 3 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. Dieťa DO 7 ROkOv na pRístelke - ZaDaRMO. Dieťa 
7-12 rokov na prístelke - zľava 50 %. osoba oD 12 rokov na prístelke - zľava 30 %.

DOpRava:     ceny oD 106 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poiste-
nia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky, obedov 95 euR/os./týždeň.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 23.6., v ostatních termínech sleva 15 % 
** AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6., v ostatných termínoch zľava 10 %

Dieťa 
ZaDaRMO 150 vZDialenOsť 

OD MORa
pláž  
pRe Deti

RODinné 
iZby

ChorvÁtsko  >  BRisT

hotel Riva 

Dieťa 
ZaDaRMO 10RODinné 

iZby
vZDialenOsť 
OD MORa

Wi-Fi
ZaDaRMO

Wi-Fi
ZaDaRMO kliMatiZácia

Poloha: malý rodinný hotel situovaný priamo na pláži v pokojnom a malebnom 
mestečku Brist, cca 2 km od gradacu. VYBaVENIE: reštaurácia, terasa, parkovisko, 
Wi-Fi v reštaurácii a na recepcii ZADARMo. UBYToVaNIE: klimatizované 2-3lôžkové 
izby so sprchou a WC, SAt tV, Wi-Fi ZADARMo, telefónom, niektoré s možnosťou 
prístelky (rozkladacie ležadlo vhodné pre dieťa do 12 rokov), niektoré s balkónom 
alebo terasou. Izba typu 1/3 SWCM sa nachádza na 1. poschodí a nemá balkón. 
Všetky izby majú priamy výhľad na more. STRaVoVaNIE: raňajky formou bufetu, ve-
čere výber z 3 menu, polievka alebo predkrm, šalát, dezert, možnosť dokúpenia pl-
nej penzie - raňajky formou bufetu, obedy a večere formou výberu z 3 menu. PlÁŽ: 
okruhliaková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre deti, cca 10 m, sprchy na 
pláži. ŠPoRT: v gradaci - vodné športy podľa miestnej ponuky, požičovňa bicyklov, 
tenisové kurty. PoZNÁMKa: na vyžiadanie v CKVt možnosť zapožičať chladničku - 3 
euR/deň, parkovanie za poplatok cca 3 euR/deň. Pobytová taxa - cca 1 euR/os./
deň - platí sa na mieste. Možnosť využitia bohatého animačného programu v rámci 
NePtuN KluBu, ktorý bude prebiehať od 16.6. do 8.9. v priestoroch hotela laguna 
v gradaci, vzdialenom cca 20 minút chôdze pozdĺž mora.

HR-221R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 179 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/3 SWCM 2 179 199 239 269 329 369
1/3+1 SWCBM 3 199 219 259 289 349 399
1/3 SWCBM 2 199 219 259 289 349 399
1/2+1 SWCBM 2 219 239 269 309 369 399
Možné nástupy na pobyt Denne so so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 3 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. Dieťa DO 12 ROkOv na pRístelke - ZaDaRMO. 
Dieťa 12-18 rokov na prístelke - zľava 50 %. osoba oD 18 rokov na prístelke - zľava 20 %. Dieťa Do 16 rokov na 3. lôžku 
v izbe 1/3 a 1/3+1 - zľava 50 %. trojlôžkové izby typu 1/3 sWcM a 1/3 sWcbM stačí obsaDiť 2 osobaMi bez poplatku 
za neobsaDené lôžko.

DOpRava:     ceny oD 106 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poiste-
nia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky, obedov 88 euR/os./týždeň. 

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 16.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 31. 1.**
–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 1.
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neptun klub Gradac 
Zábava pre deti, relax pre rodičov

je to t
U 

sUpeR!

neptun klub Gradac
Zábava pre deti, relax pre rodičov

je to t
U 

sUpeR!

Vychutnajte si svoju dovolenku naplno! 
skúsení animátori zaisťujú nabitý animačný 
program a veľa aktivít pre celú rodinu.

• Ranná rozcvička
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Športové súťaže
• Z rozprávky do rozprávky
• Neptunov rodinný štvorboj
• Maľovanie na kamene
• Voľba boha Neptuna
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1/2+2 sWCBM sup.

hotel a Depandance Labineca 

Wi-Fi
ZaDaRMO

Dieťa 
ZaDaRMO 100all 

inclusive
RODinné 
iZby kliMatiZáciavZDialenOsť 

OD MORa

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: obľúbený komplex v blízkosti 
pláže, cca 1 km od centra mesta. VYBaVE-

NIE: v hlavnej budove klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zme-
náreň, trezor, tV miestnosť, konferenčná sála, terasa. UBYToVaNIE: hotel (hR-151l) - 
klimatizované 2lôžkové izby s vaňou a WC, SAt tV, Wi-Fi, telefónom, minibarom, fénom, 
balkónom, niektoré s možnosťou prístelky. Klimatizovaná izba 1/2+2 SWCBM - 2lôžková 
izba a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2 balkóny. Depandance (hR-
-151A) - izba 1/2+2 SWCB a SWCBM - priestrannejšia 2lôžková izba s rozkladacím gau-
čom vhodným najmä pre 2 deti do 12 rokov. Izba 1/2+1 PReMIeR - priestranná dvojlôž-
ková izba vybavená novším zariadením, s možnosťou prístelky. Izba 1/2+2 PReMIeR - dve 
2lôžkové spálne, denná miestnosť s balkónom, vybavený novším zariadením. Súčasťou 
všetkých typov izieb je sprcha, WC, balkón, SAt tV, Wi-Fi, telefón, klimatizácia. STRaVo-
VaNIE: služby All INCluSIVe - plná penzia formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie 
od 16:00 do17:00 hod., večerné občerstvenie od 22:00 do 22:30 hod., konzumácia miest-
nych nealkoholických a alkoholických nápojov od 10:00 do 23:00 hod. na terase. PlÁŽ: 
okruhliaková, cca 30-100 m. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, multifunkčné ih-
risko na piesku, biliard, bowling za poplatok, stolný tenis, vodné športy. PoZNÁMKa: 
program All INCluSIVe ďalej zahŕňa: využívanie bazénov (ležadlá a slnečníky pri bazéne 
ZADARMo v obmedzenom množstve), 4x týždenne živá hudba, 1x týždenne dalmátska 
večera, tenisové kurty (pri hoteli laguna) po dohode s recepciou - 1x týždenne ZADAR-
Mo/izba, plážový volejbal, minigolf. Animačný klubový program NePtuN KluBu 
v priestoroch blízkeho hotela laguna bude prebiehať od 16.6. do 8.9., v dňoch 2.6. - 16.6. 
a 8.9. - 22.9. - program pre seniorov. Izby 1/2+1 SWCBM sú prednostne obsadzované 3 
osobami. Parkovanie na stráženom parkovisku za poplatok cca 5 euR/deň, počet parko-
vacích miest pri hoteli je obmedzený (rezervácia nie je možná). Chladnička v depandanci 
za poplatok 5 euR/deň (na vyžiadanie). 

HR-151l, A / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 289 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

— 12.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
22.9.-13.10. 8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

Hr-151l – Hotel laBineCa

1/2 SWCBM 2 289 369 439 479 509 589
1/2+1 SWCBM 2 289 369 439 479 529 599
1/2+2 SWCBM 2 439 479 619 699 729 809
Hr-151a – DepanDanCe laBineCa

1/2+2 SWCB 2 329 369 509 589 619 699
1/2+2 SWCBM 2 349 379 529 599 639 729
1/2+1 PREMIER 2 439 479 619 699 729 809
1/2+2 PREMIER 2 439 479 619 699 729 809
Možné nástupy na pobyt Denne so, st so, st so, st so, st so, st

ZĽaVY: Dieťa DO 3 ROkOv beZ lôžka - ZaDaRMO. Dieťa DO 12 ROkOv na pRístelke - ZaDaRMO. osoba 12-15 rokov na 
prístelke - zľava 30 %. osoba oD 15 rokov na prístelke - zľava 10 %. Dieťa 3-12 rokov bez lôžka ako 2. Dieťa v izbe 1/2+1 
a 3. Dieťa v izbe 1/2+2 - zľava 50 %. Dieťa Do 12 rokov na záklaDnoM lôžku - zľava 30 %.

DOpRava:    ceny oD 106 eur/os. 
pObyty s    DOpRavOu nielen na 7 ale i na 10/11 nOcí sO-st/st-sO, ODchOD MOžný len Z bRatislavy

V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby All INCluSIVe, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Ceny 
ubytovania s raňajkami alebo polpenziou na www.ckvt.sk.

*AKCIA platí pre termíny pobytov 9.6.-15.9. 

vOnkajŠí 
baZén

pláž
pRe Deti

– 20 % do 31. 12.*

– 15 % do 31. 1.*

ChorvÁtsko  >  GRAdAc
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ChorvÁtsko  >  GRAdAc

izBa V Hoteli laGuna

DepanDanCe laGuna a

Hotel laGuna

Dieťa 
ZaDaRMO

RODinné 
iZby kliMatiZáciavZDialenOsť 

OD MORa

hotel a Depandance Laguna A 

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: nachádza sa priamo pri krás-
nej kamienkovej pláži, cca 700 m od 

centra mesta. VYBaVENIE: v hlavnej budove - reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi na re-
cepcii ZADARMo, trezor (za poplatok), tV miestnosť, terasa, parkovisko. UBYToVa-
NIE: 2lôžkové izby s vaňou a WC, balkónom, tV, niektoré s možnosťou prístelky. Izby 
označené K majú klimatizáciu. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu. Služby All INCluSIVe light - plná penzia formou bufetu, 1 miestny čapo-
vaný nápoj (pivo, víno, voda, džús) v čase podávania obeda a večere, 2x týždenne 
živá hudba. PlÁŽ: okruhliaková, 1,5 km dlhá, cca 50 m, vhodná pre deti. ŠPoRT: 
tenisové kurty, vodné športy podľa miestnej ponuky. Bohatý animačný klubový 
program v rámci NePtuN KluBu od 16.6. do 8.9., v dňoch 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. 
- program pre seniorov. PoZNÁMKa: izby 1/2+1 sú prednostne obsadzované 3 oso-
bami. Nástupný deň streda je možný iba v kombinácii s autobusovou alebo leteckou 
dopravou, prípadne na vyžiadanie v CK.

V  cENE: 7 ubytovanie, 7x polpenzia/All INCluSIVe light, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného ces-
tovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. 

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 16.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 7 %

HR-068D, G / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 239 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

StRAVA
19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

Hr-068D - DepanDanCe laGuna a

1/2 SWCBM 2 polpenzia 239 259 269 309 329
1/2+1 SWCBM 2 polpenzia 239 259 269 309 349
1/2 SWCBM 2 all inclusive light 329 349 379 419 439
1/2+1 SWCBM 2 all inclusive light 329 349 379 419 459
Hr-068G - Hotel laGuna

1/2 SWCBM 2 polpenzia 259 269 309 349 369
1/2+1 SWCBM 2 polpenzia 259 269 309 349 379
1/2 SWCBM-K 2 polpenzia 269 289 329 369 399
1/2+1 SWCBM-K 2 polpenzia 269 289 329 369 419
1/2 SWCBM 2 all inclusive light 349 369 419 459 479
1/2+1 SWCBM 2 all inclusive light 349 369 419 459 489
1/2 SWCBM-K 2 all inclusive light 369 379 439 479 509
1/2+1 SWCBM-K 2 all inclusive light 369 379 439 479 529
Možné nástupy na pobyt so, st so, st so, st so, st so, st
ZĽaVY: Dieťa DO 12 ROkOv na pRístelke - ZaDaRMO. Dieťa DO 7 ROkOv beZ lôžka s pOlpenZiOu v iZbe 1/2 a 1/2+1 - 
ZaDaRMO. Dieťa Do 12 rokov na záklaDnoM lôžku - zľava 20 %. osoba oD 12 rokov na prístelke - zľava 10 %.

DOpRava:    ceny oD 106 eur/os.  
pObyty s    DOpRavOu nielen na 7 ale i na 10/11 nOcí sO-st/st-sO, ODchOD MOžný len Z bRatislavy

pláž
pRe Deti

Wi-Fi
ZaDaRMO50

–15 % do 31. 12.*

–7 % do 31. 1.

all 
inclusive 
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ChorvÁtsko  >  GRAdAc

Penzión Posejdon 

Dieťa 
ZaDaRMO 10 vZDialenOsť 

OD MORa
Wi-Fi
ZaDaRMOkliMatiZácia pláž

pRe Deti

hotel neptun 

Dieťa 
ZaDaRMO 100RODinné 

iZby
vZDialenOsť 
OD MORa

Wi-Fi
ZaDaRMOkliMatiZácia

Poloha: moderný hotel ležiaci v blízkosti krásnej kamienkovej pláže, cca 50 m nad pen-
ziónom Posejdon, neďaleko centra gradacu. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar (od 
7:00 do 22:00 hod.) Wi-Fi ZADARMo, v blízkosti zmenáreň, market, parkovisko. UBYToVa-
NIE: klimatizované 2-3lôžkové izby s vaňou a WC, chladničkou, SAt tV, Wi-Fi ZADARMo, 
balkónom alebo lôdžiou, niektoré s možnosťou prístelky. trojlôžkové izby sú priestranné, 
s možnosťou prístelky, plne vyhovujúce pre ubytovanie 4-člennej rodiny. Na izbách nie sú 
k dispozícii osušky. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z menu 
so šalátovým bufetom. PlÁŽ: okruhliaková, cca 100 m, vhodná pre deti. ŠPoRT: malý vnú-
torný bazén s whirlpoolom (otvorený denne od 9:00 do 18:00 hod.), vodné športy podľa 
miestnej ponuky. PoZNÁMKa: izby 1/2+1 sú prednostne obsadzované 3 osobami. 

HR-128N / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 219 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

StRAVA
26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB 2 polpenzia 219 239 259 289 349 379
1/2+1 SWCB 2 polpenzia 219 239 259 289 349 379
1/2 SWCBM 2 polpenzia 219 249 269 299 369 399
1/3+1 SWCBM 3 polpenzia 219 219 259 299 399 459
1/2 SWCB 2 plná penzia 279 299 319 349 409 449
1/2+1 SWCB 2 plná penzia 279 299 319 349 409 449
1/2 SWCBM 2 plná penzia 279 309 329 369 429 459
1/3+1 SWCBM 3 plná penzia 279 279 319 369 459 519
Možné nástupy na pobyt Denne so, st so, st so, st so, st so, st

ZĽaVY PRE IZBY 1/2+1 a 1/3+1: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. Dieťa oD 2 Do 12 rokov 
na prístelke - zaDarMo. Druhé Dieťa oD 2 Do 12 rokov bez lôžka s 2 DospelýMi a DieťaťoM v izbe 1/2+1 - zľava 50 %. 
Dieťa oD 2 Do 12 rokov na 3. záklaDnoM lôžku v izbe 1/3+1 - zľava 50 %. Dieťa oD 2 Do 12 rokov na 2. záklaDnoM 
lôžku - zľava 30 %. ZĽaVY PRE IZBU 1/2: Dieťa Do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarMo. Dieťa oD 2 Do 
12 rokov na 2. záklaDnoM lôžku - zľava 30 %.

DOpRava:     ceny oD 106 eur/os.   
pObyty s    DOpRavOu nielen na 7 ale i na 10/11 nOcí sO-st/st-sO, ODchOD MOžný len Z bRatislavy

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. cENa NEZahŕňa: pobytovú taxu (1,20 euR/os./deň) a poplatok za parko-
vanie (cca 3 euR/auto/deň) – hradí sa na mieste. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 16.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %

Poloha: penzión penzión sa nachádza na samom brehu krásnej kamienkovej pláže, 
v blízkosti centra mesta gradac. VYBaVENIE: reštaurácia, kaviareň, bar, v blízkosti 
zmenáreň, market, parkovisko. UBYToVaNIE: menšie klimatizované 2lôžkové izby so 
sprchou a WC, chladničkou, SAt tV, Wi-Fi ZADARMo, balkónom, s možnosťou prístelky. 
Pri využití prístelky je priestor v izbe obmedzený. Na izbách nie sú k dispozícii osušky. 
STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z menu so šalátovým 
bufetom, plná penzia - raňajky formou bufetu, obed a večere výber z menu so šalátovým 
bufetom. PlÁŽ: okruhliaková, vhodná pre deti, penzión leží priamo pri pláži. ŠPoRT: 
vyžitie podľa miestnej ponuky, vodné športy. PoZNÁMKa: hostia penziónu Posejdon 
môžu využívať vnútorný bazén nachádzajúci sa v hoteli Neptun, vzdialenom cca 50 m. 
Nástupný deň streda je možný iba v kombinácii s autobusovou dopravou alebo letecky.

HR-128P / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 199 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

StRAVA
26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB 2 polpenzia 199 219 239 269 329 349
1/2+1 SWCB 2 polpenzia 199 219 239 269 329 349
1/2 SWCBM 2 polpenzia 199 229 249 289 349 369
1/2+1 SWCBM 2 polpenzia 199 229 249 289 349 369
1/2 SWCB 2 plná penzia 259 279 299 339 389 409
1/2+1 SWCB 2 plná penzia 259 279 299 339 389 409
1/2 SWCBM 2 plná penzia 259 289 309 349 409 429
1/2+1 SWCBM 2 plná penzia 259 289 309 349 409 429
Možné nástupy na pobyt Denne so, st so, st so, st so, st so, st

ZĽaVY: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. Dieťa oD 2 Do 12 rokov na prístelke - zaDarMo. Dieťa 
oD 2 Do 12 rokov na záklaDnoM lôžku - zľava 30 %. osoba oD 12 rokov na prístelke - zľava 30 %.

DOpRava:     ceny oD 106 eur/os.   
pObyty s    DOpRavOu nielen na 7 ale i na 10/11 nOcí sO-st/st-sO, ODchOD MOžný len Z bRatislavy

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. Cena nezahŕňa pobytovú taxu (1,20 euR/os./deň) a poplatok 
za parkovanie (cca 3 euR/auto/deň) – hradí sa na mieste. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: 
komplexného cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa 
aktuálnej ponuky. 

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 16.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %

– 20 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.
– 20 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.
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Poloha: apartmánový dom cca 300 m od centra gradacu, oproti hotelu laguna. 
VYBaVENIE: v blízkosti - reštaurácia, obchod, zmenáreň, kaviareň, parkovisko. UBY-
ToVaNIE: klimatizované apartmány -  typ 1/2 StuDIo - jedna miestnosť s 2 lôžkami 
s balkónom, umiestnený na 2. poschodí, typ 1/2+1 AP teRASA - 2lôžková spálňa a 
denná miestnosť s rozkladacím gaučom, umiestnený na 1. poschodí, vstup do apart-
mánu je cez vlastnú terasu, typ 1/2+1 AP-BAlKÓN - 2lôžková spálňa a denná miest-
nosť s rozkladacím gaučom, s balkónom, s priamym výhľadom na more, umiestnený 
na 2. poschodí, typ 1/6+2 AP - dve 3lôžkové spálne a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre max. 2 deti do 12 rokov (veľkosť AP cca 90 m2), umiestený na 1. poscho-
dí s výhľadom na more, vždy vybavený kuchynský kút, sprcha a WC, SAt tV, Wi-Fi 
ZADARMo. Apartmán 1/6+2 AP má 2 x balkón a 2 x WC a lepšie vybavenú priestran-
nú kuchyňu. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: okruhliaková s pozvoľným vstupom 
do mora cca 150 m. ŠPoRT: v blízkosti - tenisové kurty hotela laguna. PoZNÁMKa: 
parkovanie pri vile ZADARMo. V období 16.6.-8.9. - je možné sa zúčastniť programu 
NePtuN KluBu v hoteli labineca a laguna.

HR-2461 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 99 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

26.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 STUDIO 2 129 149 179 199
1/2+1 AP-TERASA 3 109 129 159 179
1/2+1 AP-BAlKóN 3 129 149 179 199
1/4 AP 4 129 149 179 199
1/6+2 AP 6 99 118 155 184
Možné nástupy na pobyt so so so so

ZĽaVY PRE 1/2+1 aP: dIEŤa do 12 RoKoV BEZ NÁRoKU Na lôŽKo – ZadaRMo (pri obsaDení apartMánu 2 DospelýMi 
a 2 DeťMi Do 12 rokov). zľavy pre 1/6+2 ap: prvá a Druhá osoba na prístelke – zaDarMo.

DOpRava:    ceny oD 106 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie bez stravy, spotreba vody a energie, používanie kuchynského 
vybavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová 
taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: kom-
plexného cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej 
ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v termíne 23.6.-8.9. zľava 15 %
** AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v termíne 23.6.-8.9. zľava 10 %

Poloha: apartmánový dom v úplnom centre letoviska gradac, priamo na pobrežnej 
promenáde, pri najkrajších okruhliakových plážach. VYBaVENIE: v blízkosti - reštau-
rácia, obchody, kaviarne, pošta, pizzéria. UBYToVaNIE: úplne novo zariadené, mo-
derné a veľmi komfortné klimatizované apartmány, nachádzajúce sa na 1. poschodí 
apartmánového objektu, priamo na pobrežnej promenáde - typ 1/2+1 AP - 2lôžková 
spálňa s rozkladacím kreslom využívaným ako prístelka (matrace), oddelená miest-
nosť s kuchynským kútom. tento apartmán je orientovaný na mesto, nemá vlastný 
balkón, ale má k dispozícii zo severnej strany posedenie na priestrannej terase, ktorá 
sa nachádza pri spoločnom vstupe do objektu. typ 1/3+1 AP - 3lôžková spálňa, den-
ná miestnosť s kuchynským kútom a pohovkou využívanou ako 4.lôžko, priestranný 
balkón s nádherným výhľadom na more. typ 1/6+1 AP - odporúčame pre väčšie 
rodiny. Ide o prenájom celého 1. poschodia objektu zahŕňajúci prenájom apartmánov 
1/2+1 AP aj 1/3+1 AP za zvýhodnenú cenu. Vo všetkých apartmánoch vždy sprcha 
a WC, SAt tV, Wi-Fi (ZADARMo), klimatizácia. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: 
okruhliaková, cca 10 m. ŠPoRT: športové vyžitie podľa miestnej ponuky. PoZNÁM-
Ka: nakoľko sa apartmány nachádzajú v najžiadanejšej lokalite, priamo na pobrežnej 
promenáde, kde nie je možnosť parkovať, je parkovacie miesto zabezpečené cca 500 
m od objektu, na parkovisku stráženom závorou, v blízkosti hotelu NePtuN. Prevoz 
batožiny v deň nástupu a výstupu z parkoviska do/z apartmánov zabezpečí recepcia 
hotela NePtuN, kde sa súčasne hostia hlásia priamo pri nástupe aj ukončení pobytu.

HR-2901 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 139 EUR / os.
APARtMáN

PRI 
PoČte 
oSÔB

2.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 AP 2 149 179 219 239
1/3+1 AP 4 149 179 219 239
1/6+1 AP 6 139 169 199 219
Možné nástupy na pobyt so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 12 ROkOv na pRístelke v apaRtMáne 1/2+1 ap – DO 30.6. a OD 25.8. – ZaDaRMO, 30.6.-25.8. – platí  
37 eur/týžDeň.

DOpRava:    ceny oD 106 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie bez stravy, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vy-
bavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.
* AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-30.9., v ostatných termínoch zľava 10 %

ChorvÁtsko  >  GRAdAc

kliMatiZáciakliMatiZácia Wi-Fi
ZaDaRMO

Wi-Fi
ZaDaRMO

Dieťa 
ZaDaRMO

Dieťa 
ZaDaRMO

vZDialenOsť 
OD MORa

vZDialenOsť 
OD MORa

pláž
pRe Deti

pláž
pRe Deti 15010

Apartmány Herceg Apartmány Roić 

– 15 % do 31. 12.*

– 7 % do 31. 1.
– 30 % do 31. 12.*

– 20 % do 31. 1.**
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hotel Hvar 

Wi-Fi
ZaDaRMO

pObyt MOžný 
sO psOM

Poloha: v miernom svahu v zeleni, cca 500 m od mestečka Jelsa. VYBaVENIE: klimati-
zovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor na recepcii za 
poplatok (1,5 euR/deň), Wi-Fi na recepcii ZADARMo, výťah, tV miestnosť, tanečná 
terasa, parkovisko. UBYToVaNIE: 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAt tV, telefónom, 
fénom, Wi-Fi ZADARMo, stropným ventilátorom, 2lôžkové izby sú s možnosťou prístel-
ky. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, služby All INCluSIVe 
- raňajky, obed a večera formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie - zákusok a káva 
(16:00 - 17:00 hod.), konzumácia miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov 
10:00 - 23:00 hod. na bare pri bazéne, 1x dalmátska večera. PlÁŽ: okruhliaková, prírod-
ná kamenistá, piesočnatá, cca 100-150 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži 
za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou, vnútorný bazén s morskou vodou 
(mimo prevádzky 16.6.-16.9.), masáže, fitnes ZADARMo, tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf za poplatok, 16.6.-16.9. animácie pre deti, požičovňa bicyklov, 1-3x týždenne 
večerný program. PoZNÁMKa: slnečníky a ležadlá pri bazéne ZADARMo (v obmedzenom 
množstve). Pobyt so psom za poplatok cca 10 euR/deň – platba na mieste.

HR-073H / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 239 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

21.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.
29.9.-13.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

uBytoVanie s polpenziou

1/2 SWC 2 239 269 299 429 549
1/2+1 SWCB 2 249 279 329 439 559
1/2+1 SWCBM 2 269 289 349 459 569
uBytoVanie s all inClusiVe

1/2 SWC 2 319 339 409 519 629
1/2+1 SWCB 2 329 349 409 529 639
1/2+1 SWCBM 2 349 369 429 549 659
Možné nástupy na pobyt Denne Denne Denne Denne Denne

ZĽaVY: Dieťa DO 12 ROkOv na pRístelke - ZaDaRMO. Dieťa Do 12 rokov (Druhé Dieťa v izbe 1/2+1) bez lôžka - zľava 50 %. 
Dieťa Do 12 rokov s 1 DospelýM - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: pri zakúpení pobytu na 7 nocí v obDobí Do 9.6. a oD 15.9. 
váM poskytneMe zľavu 15 % - túto zľavu nie je Možné koMbinovať so zľavou za včasný nákup.

DOpRava:    ceny oD 166 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/služby All INCluSIVe, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestov-
ného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky, na 
vyžiadanie - klimatizácia (cca 10 euR/deň).

Dieťa 
ZaDaRMO

all 
inclusive 100 vZDialenOsť 

OD MORa

ChorvÁtsko  >  OsTROv HvAR - jELsA / vRBOsKA

senses resort vrboska 

kliMatiZácia Wi-Fi
ZaDaRMO

Dieťa 
ZaDaRMO

vZDialenOsť 
OD MORa

pláž
pRe Deti

Poloha: novo zrekonštruované hotelo-
vé pavilóny (predtým pavilóny Adriatic), 

obklopené stredomorskou vegetáciou a borovicami. Nachádza sa pri najkrajších 
plážach ostrova hvar, východne od mestečka Vrboska, stále žiadanejšej lokality pre 
trávenie letnej dovolenky. S Vrboskou je Senses Resort spojený chodníkom vedú-
cim pozdĺž mora, v dĺžke cca 2 km. VYBaVENIE: reštaurácia, terasa, café bar, plá-
žový bar, konferenčná miestnosť, tV miestnosť, Wi-Fi v celom rezorte ZADARMo, 
centrálna recepcia, bezplatné parkovisko. UBYToVaNIE: moderné klimatizované 
2lôžkové izby so sprchou a WC, SAt tV, Wi-Fi, minibarom, balkónom, s možnosťou 
prístelky. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: okruh-
liaková, prírodná, cca 50-100 m. Vyhľadávaná pláž Soline z hrubého piesku je vzdia-
lená cca 2 minúty pešou chôdzou. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, terasa 
s ležadlami a slnečníkmi (v obmedzenom množstve), wellness SPA - fínska sauna, 
whirlpool, masáže, fitness, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, minigolf, stol-
ný tenis, detské ihrisko, tenisové kurty, požičovňa bicyklov. PoZNÁMKa: možnosť 
zapožičania uterákov pri bazéne (za poplatok). Ideálne miesto pre rodiny s deťmi.

HR-194V / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 289 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

StRAVA 
12.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB-ST 2 polpenzia 289 369 399 479 509
1/2+1 SWCBM-ST 2 polpenzia 349 389 419 499 529
Možné nástupy na pobyt so so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu – ZaDaRMO. Dieťa 2 - 12 rokov na prístelke – zaDarMo. osoba 
oD 12 rokov na prístelke - zľava 10 %. Dieťa Do 18 rokov s 1 DospelýM - zľava 50 %

DOpRava:     z bratislavy 166 eur/os.   

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona  
č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vráta-
ne poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 14.7.-18.8., v ostatných termínoch zľava 10 %

50

Odporúčame pre rodiny s deťmi

– 20 % do 31. 10.

– 15 % do 31. 12.

– 10 % do 31. 1.

– 15 % do 31. 12.*

– 10 % do 31. 1.
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ChorvÁtsko  >  OREBiĆ

hotel  a depandance  Bellevue hotel Orsan 

Poloha: novo zrekonštruovaný hotelový komplex v pokojnom prostredí, cca 600 m 
západne od orebića. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia s terasou v hlavnej bu-
dove (pre hotel a vily), zvlášť reštaurácia s terasou pre depandance (reštaurácia 
Rondela), „piano“ bar s terasou, zmenáreň, trezor, Wi-Fi ZADARMo v celom rezorte, 
parkovisko. UBYToVaNIE: hotel (hR-069l) - moderné klimatizované 2lôžkové izby 
so sprchou alebo vaňou, WC, fénom, SAt lCD tV, telefónom, minibarom, trezorom, 
niektoré s balkónom, s možnosťou prístelky (na vyžiadanie). Depandance (hR-069B) 
- moderné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou, WC, fénom, SAt tV, 
telefónom, balkónom, niektoré s možnosťou prístelky. Ponuka ubytovania vo vilách 
na www.ckvt.sk. STRaVoVaNIE: služby All INCluSIVe light - plná penzia formou 
bufetu. K obedu a večeri - čapované miestne nápoje: pivo, víno, nealkoholické ná-
poje. PlÁŽ: okruhliaková, kamenistá, cca 30 m, vhodná pre deti, sprchy na pláži. 
ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, 
animácie, ihrisko na loptové hry, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: 
ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMo (v obmedzenom množstve) a na pláži za 
poplatok.

HR-069B / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 309 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

12.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-18.8.
15.9.-13.10. — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

all inClusiVe
1/2 SWCBM-ST 2 309 329 369 459 489 529 589
1/2+1 SWCBM-SU 2 329 349 379 479 509 549 599
Možné nástupy na pobyt Denne Denne so so so so so
ZĽaVY PRE IZBU 1/2+1: Dieťa DO 7 ROkOv s 2 DOspelýMi - ZaDaRMO. Dieťa oD 7 Do 14 rokov s 2 DospelýMi - zľava 
50  %. osoba oD 14 rokov s  2 DospelýMi - zľava 20 % . ZĽaVY PRE IZBU 1/2+2: 1., 2. aj 3. Dieťa Do 14 rokov s  2 
DospelýMi - zľava 50 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: v terMínoch Do 9.6. oD 22.9. je Možné poskytnúť MiMoriaDnu zľavu 7=6. 
v terMínoch 23.6.-15.9. je Možné poskytnúť 10 % zľavu pri zakúpení pobytov na 10 a viac nocí. tieto zľavy nie je 
Možné koMbinovať so zľavou za včasný nákup. 

DOpRava:     z bratislavy 130 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby All INCluSIVe light, pobytová taxa, zákonné pois-
tenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

Poloha: hotel sa nachádza v prekrásnej a pokojnej zátoke, cca 1 km od centra 
mesta orebić. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, terasa, trezor na recepcii, bez-
platné parkovisko, výťah, Wi-Fi ZADARMo. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, SAt lCD tV, telefónom, balkónom s možnosťou prístelky. 
STRaVoVaNIE: služby All INCluSIVe light - raňajky, obed, večera formou bufetu, 
k obedu a večeri miestne čapované nápoje - víno, pivo, výber z nealkoholických ná-
pojov. Ceny ubytovania s polpenziou na www.ckvt.sk. PlÁŽ: okruhliaková, cca 10 m, 
 sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou, vodné športy podľa 
miestnej ponuky, detské ihrisko, neďaleko tenisové kurty, plážový volejbal. PoZNÁM-
Ka: ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMo (v obmedzenom množstve) a na pláži 
za poplatok. Izby 1/2+1 sú prednostne obsadzované 3 osobami. Chladnička – na 
vyžiadanie (cca 40 hRK/deň).

HR-069O / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 289 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

12.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-18.8.
15.9.-13.10. — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

all inClusiVe

1/2 SWCB 2 289 289 329 419 459 479 509
1/2(+1)SWCB 2 289 289 329 419 459 489 529
1/2 SWCBM 2 309 329 369 459 489 529 569
1/2(+1)SWCBM 2 309 329 369 459 489 549 589
Možné nástupy na pobyt Denne so so so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 7 ROkOv s 2 DOspelýMi - ZaDaRMO. Dieťa oD 7 Do 14 rokov s 2 DospelýMi - zľava 50 %. Dieťa Do 7 
rokov s 1 DospelýM - zľava 50 %. Dieťa oD 7 Do 14 rokov s 1 DospelýM - zľava 25 %. osoba oD 14 rokov na prístelke 
- zľava 20 %.

DOpRava:     z bratislavy 130 eur/os.  
 
V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby All INCluSIVe light, pobytová taxa, zákonné pois-
tenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

Dieťa 
ZaDaRMO

Dieťa 
ZaDaRMO30 vZDialenOsť 

OD MORa
vZDialenOsť 
OD MORa

all 
inclusive

pláž
pRe Deti 50all 

inclusive kliMatiZáciakliMatiZácia

– 15 % do 31. 1. – 15 % do 31. 1.
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ChorvÁtsko  >  TRPAnj / sLAnO

hotel Faraon 

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: hotel umiestnený vo svahu pri 
krásnej okruhliakovej pláži, na polostro-

ve Pelješac v mestečku trpanj. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, bar pri bazé-
ne, tV miestnosť, konferenčná sála, trezor (za poplatok), Wi-Fi ZADARMo, hotel 
nemá výťah. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAt tV, 
telefónom, fénom, balkónom, s možnosťou prístelky (vhodná pre dieťa do 12 r.). Izby 
PReMIeR sú priestrannejšie, vybavené novším nábytkom a umiestnené v budove 
najbližšie k moru. Izby CoMFoRt sú orientované na morskú stranu. Izba 1/2+2 - 2 
dvojlôžkové spálne s balkónom, jedna s orientáciou na park a druhá na morskú 
stranu. Prístup k niektorým izbám je po schodoch. STRaVoVaNIE: služby All INClu-
SIVe - plná penzia formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, sušienky) 
16:00 - 17:00 hod., miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 10:00 - 23:00 hod. 
PlÁŽ: okruhliaková, cca 30 m, pozvoľný vstup do vody, vhodná pre deti, sprchy na 
pláži za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén a detský bazén so sladkou vodou, stolný 
tenis, aerobic, požičovňa bicyklov a kajakov. PoZNÁMKa: služby All INCluSIVe ďalej 
zahŕňajú: zapožičanie ležadiel a slnečníkov pri bazéne (v obmedzenom množstve), 
animácie pre deti aj dospelých, 2x týždenne živá hudba. Parkovisko za poplatok cca 
5 euR/deň - platí sa na mieste.

HR-136F / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 309 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.
22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 COMFORT-B 2 309 349 419 459 549
1/2 COMFORT-BM 2 329 369 439 479 569
1/2+1 COMFORT-BM 2 329 369 439 479 589
1/2+1 PREMIER-BM 2 369 439 509 549 659
1/2+2 FAMIlY-BM 2 399 479 659 699 839
Možné nástupy na pobyt so so so so so
ZĽaVY: Dieťa DO 3 ROkOv beZ lôžka - ZaDaRMO. Dieťa Do 12 rokov na prístelke - zaDarMo. osoba oD 12 Do 15 rokov 
na prístelke - zľava 30 %. osoba oD 15 rokov na prístelke - zľava 10 %. Dieťa oD 3 Do 12 rokov bez lôžka ako 2. Dieťa 
v izbe 1/2+1 a 3. Dieťa v izbe 1/2+2 - zľava 50 %. Dieťa Do 12 rokov na záklaDnoM lôžku v obDobí Do 23.6. a oD 8.9 - zľava 
50 %, 23.6.-8.9. - zľava 30 %.

DOpRava:     oD 130 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby All INCluSIVe, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného pois-
tenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.
* AKCIA platí pre termíny pobytov 9.6.-15.9.

Dieťa 
ZaDaRMO

all 
inclusive

RODinné 
iZby

vZDialenOsť 
OD MORa30 Wi-Fi

ZaDaRMO

Grand hotel Admiral 

Odporúčame pre náročných Poloha: luxusný hotel leží priamo na 
pláži. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová 

reštaurácia, aperitív bar, pizzéria, cukráreň, nočný klub, kozmetický salón, trezor, 
výťah, parkovisko ZADARMo, garáž za poplatok. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôž-
kové izby so sprchou a WC, SAt tV, minibarom, fénom, Wi-Fi ZADARMo, trezorom, 
s možnosťou prístelky. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: 
okruhliaková, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší a vnútorný bazén s morskou vodou, 
wellness, fitness, whirpool, sauna, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, tenisové 
kurty, vodné športy. PoZNÁMKa: delegát CKVt do hotela nedochádza, je k dispozí-
cii na telefóne. ležadlá a slnečníky v obmedzenom množstve ZADARMo.

HR-147A / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 639 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

2.6.-9.6. — 9.6.-7.7. — 7.7.-21.7. — 21.7.-18.8.
— 8.9.-4.10. — 25.8.-8.9. — 18.8.-25.8. —

1/2+1 SWCB 2 639 719 729 809 839 909 939
1/2+1 SWCBM 2 699 819 789 939 979 1 049 1 079
1/1 SWCBM 1 909 1 079 1 089 1 259 1 309 1 399 1 449
1/1 SWCB 1 889 989 999 1 139 1 179 1 269 1 309
Možné nástupy na pobyt Denne Denne Denne Denne Denne Denne Denne

ZĽaVY: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZDaRMa. Dieťa Do 6 rokov s 2 DospelýMi - zľava 50 %. 
Dieťa oD 6 Do 12 rokov s 2 DospelýMi - zľava 30 %. osoba oD 12 rokov s 2 DospelýMi - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: 
v terMínoch Do 16.5. a oD 20.9. váM pri pobyte na 7 nocí poskytneMe MiMoriaDnu zľavu 12 %. zľavu je Možné spočítať 
so zľavou za včasný nákup.

DOpRava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Na vyžiadanie: detská 
postieľka (ZADARMo).

50 vZDialenOsť 
OD MORa kliMatiZácia Wellness Wi-Fi

ZaDaRMO

– 20 % do 31. 12.*

– 15 % do 31. 1.*
– 20 % do 31. 12.

– 15 % do 31. 1.

SPoČítAJte So ZľAVou 5 % 
NA 8 A VIAC NoCí

+
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čIernA horA  >  tivat

Poloha: novo zrekonštruovaný hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mora, 
cca 200 m od centra mesta Tivat. VYBaVENIE: reštaurácia, loby bar, vyhlásená rybia 
reštaurácia s vinotékou, konferenčná sála, TV miestnosť, zmenáreň, trezor, výťah, 
mestské parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, 
telefónom, minibarom, SAT TV, Wi-Fi, s možnosťou prístelky. STRaVoVaNIE: raňaj-
ky formou bufetu. PlÁŽ: okruhliaková, betónové pláty, cca 5 m. Hotel má vlastnú 
súkromnú pláž – ležadlá a slnečníky ZADARMO (v obmedzenom množstve). ŠPoRT: 
kúpeľné centrum – hydromasážny bazén, fínska sauna, parný kúpeľ (za poplatok), 
relaxačný salónik, masáže (za poplatok), moderný fitness.

ME-007P / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                       od  389 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

STRAVA
7.4.-2.6. — 2.6.-7.7. — 7.7.-25.8.

15.9.-17.10. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. —

1/2 SWC-St 2 Raňajky 389 429 449 509 609
1/2 SWCM 2 Raňajky 429 489 519 569 669
1/2(+1)SWCM-Su 2 Raňajky 499 539 589 629 759
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

zľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. zľaVY PRE IzBU 1/2+1 SWcM: dieťa od 2 do 12 
Rokov na pRístelke - zľava 50 %. osoba od 12 Rokov na pRístelke - zľava 10 %. zVlÁŠTNE zľaVY: v teRMíne do 26.5. a od 
15.9.- 31.10. váM poskytneMe zľavu 15 % pRi pobyte na MiniMálne 7 nocí - je Možné spočítať so zľavou za včasný nákup..

doprava:     ceny od 116 euR/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky, pobytová taxa, prihlasovací poplatok, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného ces-
tovného poistenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. 
Ceny ubytovania s polpenziou a plnou penziou na www.ckvt.sk.

hotel Palma 

kliMatizácia5 vzdialenosť 
od Mora

pláž
pre deti

wi-fi
zadarMo

 

 

ČERNÁ HORA

Herceg Novi Tivat

Podgorica

Budva Bečići
Miločer

Petrovac na Moru
Bar
Ulcinj

Sutomore

Čierna Hora
Pokojná dovolenka  

v zabudnutom kúte Jadranu
Trpaslík medzi európskymi štátmi je tak trochu neprávom obchádzanou 
destináciou. Krajinu tvoria majestátne hory, množstvo sviežej zelene a 
jej brehy obmývajú modré vody Jadranského mora. 

Do Čiernej Hory sa najčastejšie jazdí na Budvanskú, Barskú alebo 
Ulcinjskú riviéru. Krásne kúpanie nájdete tiež v Kotorskom zálive. 
Druhým najväčším turistickým lákadlom je nádherná príroda. Čakajú 
tu na vás rozľahlé národné parky, alebo najhlbší kaňon v Európe, ktorý 
tvorí koryto rieky Tary. Nachádza sa tu najväčšia vtáčia rezervácia 
Európy so 270 druhmi vtákov. Určite vás okúzlia tiež malebné historické 
mestečká, napríklad Budva alebo Kotor. 

Čiernohorci pôsobia ako výrazní a svojskí ľudia, ale vo vnútri sú 
veľmi pohostinní a radi poradia. Pohostia vás predovšetkým jedlami 
balkánskeho typu, alebo sladkou kávou v malých šálkach, ktorej sa 
hovorí „turska“.

pokoj a 

mnǒzstvo 

zelene

– 15 % do 31. 12.

– 10 % do 31. 1.

Ďalšie tipy pre Vašu dovolenku v ČiErNEJ HorE so zľavou  
až 15 % na www.ckvt.sk.
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čIernA horA  >  TivAT čIernA horA  >  BUdvA – BUdvAnsKÁ RivijÉRA / BEčiĆi

komplex slovenska Plaža +/

Dieťa 
ZaDaRMO 150 100RODinné 

iZby
vZDialenOsť 
OD MORa

vZDialenOsť 
OD MORa

all 
inclusive

all 
inclusivekliMatiZácia

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: areál bol postavený ako malé 
hotelové mestečko s vlastnými uličkami, 

ktoré sú obklopené rôznymi typmi apartmánov. hotelový areál sa nachádza v ma-
lebnom zálive, cca 500 m južne od starobylého mesta Budva. VYBaVENIE: niekoľko 
reštaurácií, bary, kaviarne, markety, tanečná terasa, parkovisko, Wi-Fi ZADARMo. 
UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, tV, telefónom, fénom, 
minibarom, niektoré s balkónom. Klimatizované izby 1/2+2 AP - priestrannejšia 
2lôžková izba s možnosťou prístelky pre deti do 12 rokov (rozkladací gauč), typ 1/2+2 
AP-B s balkónom. Izby majú trezor. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu v centrálnej reštaurácii. Možnosť dokúpenia služieb All INCluSIVe. PlÁŽ: 2 km 
dlhá piesočnato-okruhliaková, vhodná pre deti, cca 150 m od areálu. ŠPoRT: v areáli - 2 
bazény s morskou vodou (bazény s tobogánmi sú prístupné klientom 4* izieb), teniso-
vé kurty, stolný tenis, detské ihrisko, ihrisko na loptové hry, animácie, tobogan, vodné 
športy. PoZNÁMKa: pobyt vhodný pre všetky generácie. Mladá generácia uvíta bohatý 
nočný život, strednej generácii môže vyhovovať široká ponuka reštaurácií, obchodov 
a zábavy, staršej generácii blízkosť pláží a ponuka fakultatívnych výletov. Parkovisko 
za poplatok cca 4 euR/deň.

ME-003P / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 199 EUR / os.
IZBA
APARtMáN

PRI 
PoČte 
oSÔB

29.4.-3.6. 3.6.-10.6. 10.6.-17.6. 17.6.-24.6. 17.6.-24.6. 24.6.-1.7. 1.7.-26.8.
16.9.-14.10. 9.9.-16.9. — 2.9.-9.9. 2.9.-9.9. 26.8.-2.9. —

kateGória ***+
1/2+1 SWC 2 199 219 309 329 349 419 439
1/2+1 SWCB 2 219 239 329 349 369 439 459
1/2+2 AP-B 2 259 269 369 379 399 479 489
kateGória ****
1/2+1 SWC 2 219 239 349 369 399 479 489
1/2+1 SWCB 2 239 259 369 379 419 489 509
1/2+2 AP-B 2 289 309 419 439 479 549 569
Možné nástupy na pobyt Denne Denne Denne Denne Denne Denne Denne
ZĽaVY: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. 1. Dieťa oD 2 Do 12 rokov na prístelke - zaDarMo. 
2. Dieťa Do 12 rokov na prístelke - zľava 50 %. osoba oD 12 rokov s 2 DospelýMi - zľava 10 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: v ter-
Mínoch pobytov Do 10.6. a oD 9.9. cena pobytu zahŕňa MiMoriaDnu zľavu 7 = 6.

DOpRava:     z bratislavy 116 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane 
poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

Poloha: hotel (Me-025t) a vily (Me-025M) sa nachádzajú v centre Bečići, spoje-
ného cca 1,5 km dlhou pobrežnou promenádou s historickým mestečkom Budva. 
VYBaVENIE: zmenáreň, aperitív bar, kozmetický salón, tV miestnosť, parkovisko, 
Wi-Fi ZADARMo. UBYToVaNIE: vily - klimatizované 2lôžkové izby s možnosťou 
prístelky (pre dieťa do 12 rokov), hotel - klimatizované 2-3lôžkové izby, vždy so 
sprchou a WC, SAt tV, minibarom, telefónom, Wi-Fi ZADARMo, fénom, trezorom. 
Izby SWC majú francúzsky balkón, typ 1/4 FAMIly - 2lôžková spálňa a denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom vhodným pre 2 deti do 12 rokov. STRaVoVaNIE: 
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, k večeri ZADARMo miestne víno, džús, 
voda, ceny ubytovania so službou All INCluSIVe na www.ckvt.sk. PlÁŽ: piesoč-
natá, cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, detský 
bazén, fitness, tenisové kurty, masáže. PoZNÁMKa: v cene je zahrnuté zapožičanie 
2 ležadiel a 1 slnečníka na pláži. uteráky na pláži za poplatok 0,5 euR/uterák. 
ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMo (v obmedzenom množstve).

ME-025T, M / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 379 EUR / os.
IZBA

PRI 
PoČte 
oSÔB

26.5.-2.6. — 2.6.-16.6. 16.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.
— 15.9.-22.9. — 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

Me-025t - Hotel tara
1/2 SWC 2 469 499 499 549 579 629 659
1/3 SWC 3 469 499 499 549 579 629 659
1/2 SWCBM 2 519 549 549 599 629 679 709
1/3 SWCBM 3 569 599 599 639 679 729 759
1/4 FAMIlY 4 379 409 409 439 469 509 539
Me-025M - Vila MaGnolia
1/2+1 SWCB 2 449 479 479 529 559 609 639
Možné nástupy na pobyt Denne Denne Denne Denne Denne Denne Denne
ZĽaVY PRE hoTEl: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. ZĽaVa PRE IZBU 1/2: Dieťa oD 2 Do 7 
rokov s 1 DospelýM - zľava 50 %. ZĽaVY PRE IZBU 1/3: Dieťa oD 2 Do 7 rokov s 2 DospelýMi v obDobí Do 16.6. a oD 15.9. 
– zaDarMo, 16.6.-15.9. – zľava 70 %. Dieťa oD 7 Do 12 rokov s 2 DospelýMi – zľava 30 %. osoba oD 12 rokov s 2 DospelýMi 
– zľava 10 %. ZĽaVY PRE VIlU: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu – ZaDaRMO, Dieťa Do 7 rokov s 2 
DospelýMi zaDarMo, Dieťa oD 7 Do 12 rokov s 2 DospelýMi – zľava 30 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: v prípaDe pobytu na 8 a viac 
nocí je Možné poskytnúť 5 % zľavu, túto zľavu je Možné koMbinovať so zľavou za včasný nákup. 

DOpRava:     z bratislavy 116 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP vrátane 
poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky.

kliMatiZáciapláž
pRe Deti

Wi-Fi
ZaDaRMO

– 10 % do 31. 12.

– 7 % do 31. 1.
– 15 % do 31. 12.

– 10 % do 31. 1.

hotel Tara  a vily Magnolia 






