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MORe ZLIAv A vÝHOD
Ponuka na leto 2018

dEtI ZAdARmO ALEBO SO ZĽAvOU   
deti u nás majú dovolenku zadarmo, alebo im dávame výraznú zľavu.  

vERNOStNÁ ZĽAvA 
Ak s nami cestujete pravidelne, alebo ste s nami cestovali minulý rok, 
máte u nás odmenu: zľavu vo výške 3 %. 

ZĽAvY ZA SKORÝ NÁKUP  
Pri každom hoteli, apartmáne, či penzióne nájdete zľavu za skorý 
nákup. Pre získanie zľavy stačí zakúpiť zájazd do uvedeného termínu 
a uhradiť zálohu 50 % z konečnej ceny pobytu.

dARčEKOvÉ POUKAZY
dajte svojim blízkym alebo zamestnancom darčekový poukaz a určite 
im urobíte radosť. Poukaz je možné vystaviť na konkrétny pobyt, 
termín alebo fi nančnú hodnotu.

ZĽAvY PRE SKUPINY
Plánujete spoločnú dovolenku so známymi či kolegami z práce a je vás 
väčší počet? u nás získate špeciálne skupinové ceny a ponuku vám 
pripravíme na mieru podľa vašich požiadaviek a prianí.

NÁStUPY NA POBYt KEdYKOĽvEK
Zvolíte si ľubovoľný počet dní pobytu a naplánujete si termín odchodu 
a príchodu ako potrebujete.

SUPER dOvOLENKA S PROgRAmOm

•  NEPtUN KLUBY si vaše deti zamilujú: kopec zábavy, preškolení animátori 

a žiadna nuda. Nový Neptun klub v trogire

•  SENIOR KLUBY s aktívnou dovolenkou ponúkajú: 

 spoločenský program, prospešné cvičenia, konzultácie s lekárom a veľa ďalšieho.

dieťa 
zadarMo

0800 567 567 vitkovicetourswww.ckvt.sk

www
Bratislava – vajnorská 100, polus City Center, 
831 04, +421 48 224 00 10, bratislava@ckvt.sk

CaLL CenTrUM
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Vážení cestovatelia, milí priatelia,
práve držíte v ruke katalóg Jadran 2018, vďaka ktorému sa vám 
otvára cesta k novým letným zážitkom na Jadrane. Pohodlne sa 
usaďte a predstavte si sami seba na svojej ďalšej dovolenke pri mori: 
šum morských vĺn, soľ vo vlhkých vlasoch, slnko vám hladí tvár cez 
okraj slnečníka. Deti sa kúpu a hrajú sa s kamienkami na brehu. 
Prechádzky a ničnerobenie. Dobré jedlo a večer pohárik vína vo svetle 
zapadajúceho slnka. Jednoducho pohoda.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch urobíme maximum pre to, 
aby vaša dovolenka čo najviac naplnila všetky vaše predstavy. Či už 
idete sami, vo dvojici, s rodinou alebo s partiou priateľov. Vyberte sa 
s nami na pobrežie slnečného Chorvátska, Čiernej Hory alebo Talian-
ska a vychutnajte si tamojšie prostredie plnými dúškami. Vyberte si 
svoju dovolenku včas a premeňte svoje sny o letných prázdninách 
na skutočnosť.

Pre sezónu 2018 sme pre vás pripravili veľké množstvo skvelých noviniek:

• Vyskúšajte nový Neptun klub v Trogire
• Užite si pokoj a pohodlie hotelov Exclusive
• Objavte s nami novo pridané ubytovacie miesta na Jadrane
• Zažite bezstarostnú dovolenku all inclusive (pridané nové kapacity)
• Nadchnite deti minidiskotékou s Míšou Růžičkovou

Ďakujeme vám, že jazdíte na dovolenku s nami! Veľmi si vážime vašu 
priazeň a dúfame, že sa s vami v lete na Jadrane opäť stretneme.

Zdeněk Marek 
výkonný riaditeľ Vítkovice Tours

Predaj zájazdov z tohto katalógu sa riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami predaja cestovnej kancelárie VÍTKOVICE TOURS, ktoré sú k dispozícii vo všetkých predaj-
ných miestach a na www.ckvt.sk. Zľavy za skorý nákup, uvedené pri každej ubytovacej kapacite, je možné sčítať so zľavami pre verných klientov vo výške 3 % (pravidlá 
vernostného programu nájdete na www.ckvt.sk). Zľavy za skorý nákup nie je možné uplatniť na autobusovú a leteckú dopravu. Zájazdy sú riadne poistené v zmysle 
zákona č. 281/2001 Z.z. Ceny z tohto katalógu obsahujú DPH. Zahájenie predaja zájazdov z tohto katalógu je 03.01.2018. Podmienky cestovného poistenia sú obsiahnuté 
vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a sú k dispozícii vo všetkých predajných miestach a na www.ckvt.sk. Platnosť tohto katalógu sa končí 
31.10.2018. Organizačná zložka spoločnosti VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Bjőrnsonova 30447/8, 811 05 Bratislava, IČO: 36065463.



miesto a názov hotela
Každá ubytovacia kapacita 
začína miestom a názvom hotela, 
apartmánu a pod.

Naše odporúčanie
označenie charakterizujúce 
vhodnosť ubytovacej kapacity. 

vybavenie 
a označenie hotela

Označenie a skratky
1/1 –  1lôžková izba
1/2 –  2lôžková izba
1/3 –  3lôžková izba
1/4 –  4lôžková izba
 číslo za lomítkom označuje počet lôžok  
 v ubytovacej jednotke
+1 –   prístelka (číslo za znamienkom + označuje 

počet prísteliek v ubytovacej jednotke)
BGW – bungalov
aP –  apartmán

StuDIo –  samostatná miestnosť najmenej s 2 lôžkami 
a kuchynským kútom

Mh –  mobilný domček
S –  sprcha alebo vaňa v izbe
WC – toaleta v izbe 
B –  balkón alebo terasa
M –  izba s orientáciou na morskú stranu.
  tento symbol negarantuje priamy výhľad na more 

(tieniace stromy, hotely pavilónových typov, 
bočné výhľady, orientácia a pod.) túto špecifi káciu 
preberá CKvt od dodávateľa.

orIenTáCIa v KaTaLÓGU
Všetko, čo hľadáte, na jednom mieste

FaMIlY – označenie rodinnej izby
BeSt PrICe – označenie izby 
s najvýhodnejšou cenou, počet tohto typu 
ubytovania je obmedzený

v ponuke CKvt sa stretnete s ďalším špeci-
fi ckým označením ubytovania, ktoré je vždy 
detailne opísané v popise danej ubytovacej 
kapacity. Preto si starostlivo preštudujte 
informácie uvedené v tomto katalógu alebo na 
webových stránkach www.ckvt.sk.
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KoNEčNá cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)                    od 99 EUR / os.

IZBa
aPartMán

PrI 
Počte 
oSôB

25.4.-23.5. 23.5.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-11.7.

12.9.-3.10. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. –
1/2+2 SWCB 2 99 119 159 169
1/2+2 SWCBM 2 109 129 169 199
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - zadarMo.

doprava:     ceny od 85 euR/os.  

KoNEčNá

IZBa
aPartMán
IZBa
aPartMán
IZBa

1/2+2 SWCB

Prehľadná tabuľka

CHorváTSKo

ČIerna Hora

SLovInSKo

TaLIanSKo

Zľava za skorý nákup

Zľava výhodných balíčkov

Krajina
jednotlivé krajiny sú 
od seba odlíšené farbou

doprava
piktogramy ukazujú, aký typ dopravy môžete využiť 
k vášmu pobytu vo vybranej ubytovacej kapacite. 
Za piktogramom autobusovej a leteckej dopravy je vedená 
jej konečná cena. viac na pobočkách CKvT alebo 
na www.ckvt.sk.

Obdobie,
v ktorom je možné pobyt uskutočniť 
za príslušnú cenu.

Zľavy a akcie
najatraktívnejšie zľavy pre deti alebo služby 
ZaDarMo pre deti sú uvedené pod tabuľkou tučne.

tip na ďalšie možnosti ubytovania

Nástup na pobyt
Možnosti nástupných dní začatia 
a ukončenia pobytu sú uvedené 
prehľadne v každej cenovej tabuľke.

Konečná cena
Cena je vždy uvedená za osobu v izbe alebo apartmáne 
na 7 nocí. pri pobytoch kratších ako 7 nocí je spravidla 
účtovaný poplatok za kratší pobyt – na cenu sa 
informujte v CKvT. v prípade záujmu o dlhší pobyt je cena 
pomerovo prepočítaná.

Kód, izba a počet osôb
Každý pobytový alebo poznávací zájazd má svoj kód. 
Ubytovanie prebieha v určitom type izby / apartmánu. 
pri rezervácii vždy hláste kód zájazdu a typ izby / 
apartmánu. pre ľahšiu orientáciu uvádzame v tabuľkách, 
pri akom počte osôb v izbe / apartmáne je konečná cena 
platná.

Ceny od
znamenajú 
najnižšiu možnú 
cenu zájazdu.
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CHoRvátsko - IstRIA
umag  ...............................................665 km .............str. 19
novigrad ..........................................680 km .............str. 21
Poreč ................................................700 km .............str. 23
rovinj  ..............................................720 km .............str. 29
Pula ..................................................730 km .............str. 32
Medulin ............................................657 km .............str. 33
rabac ...............................................690 km .............str. 35

CHoRvátsko - kvARnER
Moščenička Draga  ..........................635 km ...........str.   39
Mali lošinj – ostr. lošinj  ............... 743 km ...........str.   40
Crikvenica  .......................................620 km ...........str.   42
novi vinodolski ............................... 715 km ...........str.   45
ostrov Krk  ...................................... 745 km ...........str.   46
ostrov rab .......................................790 km ........... str.   51
ostrov Pag  ...................................... 810 km ...........str.   54

CHoRvátsko - dALmáCIA
Starigrad-Paklenica  .......................750 km ...........str.   59
Zaton  ...............................................780 km ...........str.   60
Petrčane  .........................................775 km ...........str.   61
Sv. Filip i Jakov  ...............................786 km ...........str.   65
Biograd na Moru .............................790 km ...........str.   68
vodice...............................................855 km ...........str.   71
Šibenik-Solaris ... ............................805 km ...........str.   73
Primošten ........................................ 824 km ...........str.   75
trogir ............................................... 838 km ...........str.   76
omiš  ............................................... 867 km ...........str.   79
nemira  ........................................... 835 km ...........str.   80
Brela .................................................881 km .............str. 84
Baška voda ......................................884 km .............str. 86
Baško Polje ......................................885 km .............str. 90
Promajna .........................................887 km .............str. 91
Makarska .........................................895 km .............str. 94
tučepi ...............................................897 km ............. str. 97
Podgora............................................902 km ...........str. 101
živogošće .........................................931 km ...........str. 103
Drvenik .............................................920 km ...........str. 104
Brist ..................................................934 km ...........str. 107
Gradac ..............................................937 km ........... str. 110

CHoRvátsko - dALmátskE ostRovy
Bol – ostr. Brač ...............................895 km ........... str. 116
Jelsa – ostr. hvar ............................ 870 km ...........str. 119
Stari Grad – ostr. hvar  ..................855 km ...........str. 120
orebić – Pelješac ...........................1085 km ...........str. 122
Korčula – ostr. Korčula .................1090 km ...........str. 124

ČIERnA HoRA
Igalo ................................................1080 km ...........str. 129
Budva .............................................1195 km ...........str. 130
Bečići ............................................ 1200 km  ......... str. 131
Petrovac na Moru .........................1200 km ...........str. 132

tALIAnsko
Bibione .............................................673 km ...........str. 135
lignano ............................................669 km ...........str. 135
lido di Jesolo .................................. 718 km ...........str. 136

sLovInsko
Ptuj ....................................................410 km. ..........str. 140
Moravske toplice ............................435 km ........... str. 141

TALIANSKO

Cesenatico

Umag

novigrad

poreč

vrsar
rovinj

Fažana
Brijuni

pula
Medulin

Mali Lošinj

Duga 
Uvala

rabac

opatija

Jadranské     more

Cres

Lošinj

Lido di Jesolo

Bibione
Lignano

MIeSTa vaŠeJ DovoLenKy  

Cestné vzdialenosti z Bratislavy
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punta Skala
Zadar

Dugi otok Kukljica Sv. Filip i Jakov
Biograd na Moru

pakoštane, Drage, vrgada
pirovac

rastovac
Šibenik
Solaris

primošten
neptun Klub Trogir

Supetar
postira

Bol

Stari Grad
Hvar

vrboska

Uble

pomena

Jelsa

Kaštel ŠtafiliĆ
Lokva rogoznica

omiš

Brela

Mala Luka
nemira

neptun Klub Baška voda
Baško polje
neptun Klub promajna

Makarska
Tučepi

podgora
ŽivogošĆe

Brist
orebiĆ

KorčulaBrna

neptun Klub Drvenik
neptun Klub Gradac

ploĆe
Blače

Komarna
neumKlek

Trpanj

Slano Koločep

MliniSrebreno

Cavtat
Čilipi

vodice
LovišĆa

 

Mali Lošinj

Duga 
Uvala

opatija

Malinska

Krk
Baška

Lopar

Jakišnica

Karlobag
novalja

Gajac
pag

Stara novalja
Starigrad-paklenica

privlaka
Zaton petrčane

njivice
Crikvenica

Selce
Klenovica

novi vinodolski plitvice

MariborBled

Moravske Toplice

radenci
Lendava

ptuj Sv. Martin

rijeka

Ljubljana

Zagreb

SLOVINSKO

CHORVÁTSKO

Jadranské     more

ČIERNA HORA

Krk

Cres rab

pag

vir

Murter

vis

Ugljan

Split

Brač
Hvar

Korčula

Lastovo pelješac

Mljet
Dubrovnik

Lošinj

Herceg novi Tivat

podgorica

Budva Bečići
Miločer

petrovac na Moru
Bar
Ulcinj

Sutomore

7



Doprava na JaDran
Pohodlne a bezpečne až na miesto

Diěta Do 12 rokov  

iDe ZaDarMo*

Brno
Mikulov

Banská BystricaPartizánske

Prievidza

ZvolenTopoľčany
      Žiar nad Hronom
      (Ladomerská Vieska) 

Nitra

SereďTrnava

Trenčín
Nové Mesto 
nad Váhom

Žilina

Púchov
Považská Bystrica

Martin Ružomberok

Spišská 
Nová Ves

Poprad
Levoča

Prešov

Košice

Liptovský 
Mikuláš

Piešťany

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, Selce, novi vinodolski, 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

CIEĽová dEstInáCIA 
Stredná Dalmácia

A BC

CIEĽové dEstInáCIE 
Istria, Kvarner, Severná Dalmácia, 
Stredná Dalmácia, Južná Dalmácia
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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.
(odlety z ostravy)  

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

vIeDeŇ–SpLIT–vIeDeŇ 
odlety každú sobotu od 2.6. do 22.9. vrátane
(na vyžiadanie)

vIeDeŇ–DUBrovníK–vIeDeŇ 
odlety každú sobotu od 2.6. do 22.9. vrátane
(na vyžiadanie)  

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.

Autobusom do Talianska
Lignano, Bibione, Lido di Jesolo. rôzne nástupné miesta,
niektoré s príplatkom.

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.

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., 
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Hévíz
•   Hotel Health Danubius 

Spa Resort Aqua

10  

aUToM na JaDran
Overené trasy a tipy na cestu

Osobná doprava

Záhreb

Bosiljevo

Split

ploče

Smer: Istria, Kvarner

Smer: Dubrovník a Čierna Hora

Smer:Zadar

Smer: Hvar, Brač, vis

Smer: pelješac, Korčula

Moravské 
Toplice

Maribor

viedeň

Česká republika

rakúsko

Maďarsko

Slovinsko

Krka

Makarska

Nájdete na www.ckvt.sk

Nájdete na www.ckvt.sk

Sveti Martin na Muri
•  Hotel SPA Golfer 
•  apartmány regina

Biokovo

Plitvice

10 

Chorvátsko

Ptuj
•  Grandhotel Primus
•  Bungalovy primus

Nájdete na www.ckvt.sk

10 



Hotel Funtana, Vrsar (str. 27)
Hotel Narcis, Rabac (str. 36)
Hotel a depandance Labineca, Gradac (str. 111) 

aLL InCLUSIve
Hotely pre náročných

Bezstarostná dovolenka s all inclusive
ak si chcete dovolenku vychutnať na maximum, v pohodlí 
a bez starosti, vyberte si pobyt all inclusive. väčšina 
hotelov, apartmánov a penziónov má vo svojej ponuke 
štandardne typ ubytovania s niektorým typom all inclusive, 
alebo s plnou penziou. 

Chorváti sú veľmi pohostinný a milý národ a to sa odráža 
aj na ich prístupe k jedlu. all inclusive stravovanie väčšinou 
prebieha formou celodenného bufetu, k dispozícii sú 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, 
zmrzlina a lokálne špeciality.
v cene väčšinou bývajú aj animačné programy pre deti 
a dospelých, výlety, súťaže alebo športové aktivity.

•  Miestne špeciality
•  Celodenný bufet
•  Zábavný program pre celú rodinu

Hotel Th e View, Novi Vinodolski (str. 45)
Hotel Antonija, Drvenik (str. 105)
Senses Resort Vrboska, Ostrov Hvar (str. 118) 

NeCHajte sa 

roZMaZNÁvǎt!

Rozmaznávajte sa v hoteloch pre náročných
Chorvátske hotely vedia ponúknuť luxusné zázemie 
a komfort ako sa patrí. Máme pre vás ponuku hotelov 
pre náročných, ktoré vynikajú vysokým štandardom 
ubytovacích služieb a stravovania. V hoteloch typu 
Exclusive sa vám budú venovať a starať sa o vás a vy tak 
prežijete nezabudnuteľnú  letnú dovolenku.
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Neptun kluby:

Trogir (str. 76)  
Baška voda a Baško polje (str. 86) 
promajna (str. 91)
Drvenik (str. 104) 
Gradac (str. 110)

Pre deti
• 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 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

Baška voda, Rodinné bungalovy 
od 259 EUR/os.

all Inclusive light

nové

12  |   vítkoviCe tours – vAšA jednotkA nA jAdrAne

sUper

prÁZDNiNY

ranná rozcvička, aqua aerobic

Spoločenské hry pre rodičov i deti

roDInnÝ nepTUn KLUB

sUper

prÁZDNiNY



Iba od 30. 6. do 21. 7. 2018
exkluzívne v Neptun klube:
Baška Voda (str. 86)
Gradac (str. 110)
Trogir (str. 76) 

MInIDISKoTÉKa S MíŠoU
Míša Růžičková v Neptun kluboch

Kto je Míša Růžičková?
• obľúbená ostravská textárka a pesničkárka
• autorka pohybových a tanečných pásiem pre deti
•     CD „Spievame a tancujeme s Míšou“, DvD „Cvičíme s Míšou“
• vystúpenia v Česku a na Slovensku

MInIDISKoTÉKa S MíŠoU
Míša Růžičková v Neptun kluboch

CD „Spievame a tancujeme s Míšou“, DvD „Cvičíme s Míšou“

Čo vás čaká?
Špeciálny detský večer v každej lokalite!

• Interaktívny program

• Tanečné pesničky a súťaže

• Zábava pre deti a rodičov

Kde sa môžete s Míšou stretnúť?
neptun klub Gradac: 30. 6. – 7. 7. 2018
neptun klub Gradac, Baška Voda, Trogir: 7. 7. – 14. 7. 2018 
neptun klub Gradac, Baška Voda, Trogir: 14. 7. – 21. 7. 2018  

iDeM 

s vaMi!nové

Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach |  13



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

sUper relaX 

a ̌ZiaDNa NUDa

KLUB SenIorov
Aktívna dovolenka s programomAktívna 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 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 eur/deň. vyššie 
uvedené ceny sú konečné a nie je možné na ne uplatniť žiadne ďalšie zľavy.
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DovoLenKa Za pár DroBnÝCH
Najlacnejšia dovolenka na Makarskej riviére

HR-j002Y / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) - VlaSTNá doPraVa, So-So

26.5.-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. –

DOSPElÁ OSOBA 129 148 166 185 222 240
DIEŤA DO 12 ROkOV S 2 DOSPElÝMI ZAdARmo ZAdARmo ZAdARmo ZAdARmo ZAdARmo ZAdARmo

HR-j002Y / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) - aUToBUSoM, PIa-NE  

25.5.-10.6. 8.6.-17.6. 15.6.-24.6. 22.6.-1.7. – 29.6.-26.8.
– 14.9.-30.9. 7.9.-16.9. 31.8.-9.9. 24.8.-2.9. –

DOSPElÁ OSOBA 203 240 259 277 314 333
DIEŤA DO 12 ROkOV S 2 DOSPElÝMI 77 96 96 96 96 96

HR-j002Y / cENa Za oSoBU/T ýždEň (EUr) - lETEcKY Z oSTraVY So-So  

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. – 30.6.-25.8.
8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. –

DOSPElÁ OSOBA 425 444 481 499
DIEŤA DO 12 ROkOV S 2 DOSPElÝMI 296 296 296 296

V  cENE: 7x ubytovanie v izbe obsadenej min. 2 osobami, 7x polpenzia, uvedená 
doprava (vlastná, autobusová, letecká), služby delegáta, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. Pobytová taxa nie je súčasťou ceny a platí sa na mieste 
– dospelá osoba cca 1,20 eur/os./deň, dieťa od 12 do 18 rokov cca 0,60 eur/os./
deň, dieťa do 12 rokov pobytovú taxu neplatí. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 
18 rokov – 1,80 eur/deň, obedov - 56 eur/os./týždeň . na ceny pre ďalšie kombi-
nácie osôb sa informujte na www.ckvt.sk alebo v pobočkách CKvt. tento produkt si 
v rokoch 2014-2017 už zakúpilo 5292 klientov.

Makarská riviéra, týždeň s polpenziou
už od 129 EUR/os.
(bez dopravy)

Makarská riviéra ktorá siaha s dĺžkou 50 km od 
Brely až po Gradac, patrí medzi obľúbené destinácie 
slovenských turistov. priťahujú ich sem slnečné pláže, 
priezračné more, malebné svahy pohoria Biokovo 
a priaznivé ceny jedla a služieb. Lacná dovolenka na 
nádherných miestach. Čo viac si priať. ak vám nezáleží 
na tom, kde presne budete ubytovaní, je pre vás naša 
dovolenka za pár drobných správnou voľbou.

Čo obnáša dovolenka za pár drobných?
•  Zakúpite si zvýhodnený pobyt v preverenom ubytovaní 

na Makarskej riviére.

•  My vám garantujeme ubytovanie v 2lôžkovej izbe 
s možnosťou prístelky, v zariadení s minimálne dvomi 
hviezdičkami, maximálne 150 m od mora a s polpenziou 
(raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu).

•   5 dní pred nástupom na pobyt sa dozviete konkrétny 
názov ubytovacieho zariadenia.

DovoLenKa Za pár DroBnÝCH
Najlacnejšia dovolenka na Makarskej riviéreNajlacnejšia dovolenka na Makarskej riviére

Čo obnáša dovolenka za pár drobných?
 v preverenom ubytovaní 

DovoleNka 

Za BeZkoNkUreNČNÚ 

CeNU!
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Pri ceste do Chorvátska by ste si nemali nechať ujsť Plit-
vické jazerá, krajinu nezabudnuteľného Vinnetoua.
Práve tu sa totiž táto legendárna indiánka natáčala.
Strieborné jazero a jaskyňa s pokladom je v skutočnosti 
jedno z Plitvických jazier Kaludjerovac.

Národný park Plitvické jazerá sa ale nachádza pomerne 
ďaleko od chorvátskeho pobrežia, zo Splitu je to 219 
km, z rijeky 168 km. Určite sa teda oplatí naplánovať si 
príjazdovú trasu do Chorvátska tak, aby ste mali plitvice 
cestou. odporúčame zabezpečiť si v meste ubytovanie, 
pretože prechádzka tamojšími prehliadkovými chodníčkami 
zaberie 3-6 hodín. Čas, ktorý tu strávite, nebudete ľutovať.

CeSToU na JaDran
Národný park Plitvické jazerá 

CeSToU na JaDran

Sústava 16 jazier prepojených vodopádmi a kaskádami leží 
v nadmorskej výške 500-640 m, na ploche 295 km2. 
Od roku 1979 sa zaraďuje na zoznam svetového prírodného 
bohatstva UNESCO.

hotely Jezero , Plitvice , grabovac 

Poloha: hotely nachádzajúce sa v južnej časti národného parku, cca 300 m od najväčšieho 
jazera parku Kozjak. VYBaVENIE: bar, reštaurácia. UBYToVaNIE: 2lôžkové izby so sprchou 
a WC, Sat tv, telefónom a minibarom, s možnosťou prístelky. STraVoVaNIE: raňajky for-
mou bufetu, s možnosťou dokúpenia obedov a večerí. ŠPorT: vyžitie podľa miestnej ponuky, 
detské ihrisko. PoZNáMKa: predaj na vyžiadanie. Pobytová taxa cca 1 eur/os./deň – platí 
sa na mieste. 

cENa Za oSoBU/PoBY T (EUr)                                                                              od 34 EUR / os.
KÓD IZBa PrI Počte 

oSôB
1.1.-21.3. 21.3.-1.5. 1.5.-1.7. 1.7.-1.9.
15.11.-1.1. 1.11.-15.11. 1.9.-1.11. ―

hotel grABovAC
HR-125G 1/2+1 SWC 2 34 34 39 44

hotel Bellevue
HR-125B 1/2+1 SWC 2 34 34 39 44

hotel PlitviCe
HR-125P 1/2+1 SWC 2 39 39 49 59

hotel jeZero
HR-125j 1/2+1 SWC 2 59 59 79 79

Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu – zadarMo. dieťa do 7 Rokov na pRístelke - zľava 50 %. 
dieťa od 7 do 12 Rokov na pRístelke - zľava 30 %. dieťa do 12 Rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. osoba od 12 Rokov na 
pRístelke - zľava 20 %.

V cENE: 1x ubytovanie, 1x raňajky, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. Mož-
NoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort vrátane poistenia stor-
na zájazdu: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň.
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hotely Jezero , Plitvice , grabovac 

Foto: vJeKo BeGovIĆ, ChorvátSKe turIStICKé ZDruženIe, MaKarSKá - IluStračné Foto

Nádherné pláže, priezračné tyrkysové more, skryté zátoky, zurčiace 
rieky a jazerá, ktoré sa lesknú v poludňajšom slnku. tajomné vrcholky 
hôr a stovky drobných ostrovčekov. Úrodná červená pôda chorvátskych 
nížin rok čo rok vydáva poklady, z ktorých sa pripravujú tradičné miestne 
jedlá. v uličkách romantických mestečiek na pobreží môžete ochutnať 
nespočetné množstvo chorvátskych dobrôt.

Na každom kroku narazíte na kúsok histórie, prejdete sa miestami, 
ktorými chodili starí ilýri a rímski vojaci, zastavíte sa v kostoloch, ktoré 
vybudovali jedni z prvých kresťanov, na zvyškoch hradieb začujete 
krik tureckých nájazdníkov, či hádky talianskych kniežat. na tunajších 
promenádach odpočívali nielen rakúsko-uhorskí mocnári, ale aj ďalšie 
významné osobnosti. 

Chorvátsko vás ohromí 8 národnými parkami, 11 prírodnými rezerváciami 
a množstvom historických pamiatok, z ktorých niektoré patria 
k svetovému kultúrnemu dedičstvu unesCo. Chorvátsky človek sa rád 
zúčastňuje na rôznych slávnostiach a festivaloch, ktorých sa tu koná viac 
než 50. na prvý pohľad vyzerajú síce Chorváti trochu neprístupne, ale sú 
naopak veľmi prívetiví a pohostinní, pre návštevu by sa rozdali. Chorvátsku 
prislúcha niekoľko európskych naj: nájdete tu jedno z najstarších miest, 
druhé najdlhšie obranné hradby, najmenšiu katedrálu, najnižšie položený 
kostol a najstaršie arborétum.

CHorváTSKo
Osvedčené lokality, nové zážitky

Foto: vJeKo BeGovIĆ, ChorvátSKe turIStICKé ZDruženIe, IluStračné Foto

Chorvátsko v číslach
Rozloha: pevnina 56 594 km², pobrežné vody 31 479 km²
Populácia: 4 284 889 obyvateľov 
(hlavne Chorváti + národnostné menšiny)
Hlavné mesto: Záhreb (790 017 obyvateľov)
Počet ostrovov, ostrovčekov a útesov: 1 244 (47 osídlených), 
najväčšie ostrovy sú Krk a Cres.
Najvyššia hora: Dinara 1 831 m n. m.



ISTRIA
Vrcholky hôr, malebné mestečká a tisíc vôní v rybárskych prístavoch

Istrijský polostrov upúta svojou rozmanitosťou. Na severe sa tiah-
ne vápencový kras, s priepasťami, kaňonmi a jaskyňami, lemovaný 
tajomnými vrcholkami Dinárskych Álp. Úrodné vnútrozemie pre-
chádza do pobrežia, kde rybári stále vyťahujú plné siete. Na Istrii 
sa odpradávna striedali kultúry a civilizácie, najpozorovateľnejší 
je dnes vplyv Talianska, kam sa loďou preplavíte raz dva. Západ-
né pobrežie Istrie sa prezýva „chorvátske Toskánsko“.

Všadeprítomné sú malebné mestečká: prímorské, prístavné, 
rybárske, opevnené na kopcoch vo vnútrozemí. S antickými 
základmi, stredovekou mestskou štruktúrou a s vymože-
nosťami moderných letovísk. Na pobreží nájdete pokojné 
útočisko v rybárskych osadách, alebo zábavu a veselie 
v pohodlne vybavených turistických komplexoch. Užijete 
si kúpanie v priezračnom, nezakalenom mori, prechádzky 
po čistých okruhliakových plážach a aj upokojujúci  tieň 
borovicových a olivových hájov na pobreží. Vo vnútro-
zemí si vychutnáte svieži vietor v borovicových lesoch 
a na viniciach skúsite zber hľuzoviek, či divokej špargle 
a pozriete sa, ako sa pestujú olivy.

Mestá a mestečká: správne mesto Pazin, najväčšie mesto Istrie Pula, 
najmenšie mestečko na svete Hum, stredoveké mestečká Rovinj, 
Poreč, Labin, Grožnjan, Motovun a iné.

Prírodné zaujímavosti: Národný park Brijuni, vápencové jaskyne 
Baredine (Poreč), pohorie Ćićarica s kaňonom Veli Draga, lesopark 
Motovunský les, Zlatý mys (Rovinj), Šijanský les, mys Kamenjak, 
Medulinské súostrovie a Limský kanál. 

Miestne dobroty a suveníry: kvalitné olivy a olivový olej, z korenia 
rozmarín a bobkový list, rozmarínový med, lahodné istrijské vína Mal-
vasija a Teran, hľuzovky (tartuffi), klasický majolikový džbán bukaleta, 
alebo tradičný dychový nástroj roženica.
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Zábava pre deti
Aquapark Istralandia (kúsok od Novigradu), aquapark Aquacolors 
v Poreči, dinopark vo Funtane, safari park na ostrove Veli Brijun

Pula
Pula je rušné, turistické mesto, ktorému sa podarilo udržať priateľskú 
atmosféru menších mestečiek. Nájdete tu skvelé pláže a pobrežie 
s borovicovými lesíkmi, priateľskými kaviarňami a tavernami, nad 
ktorými sa vo večernom slnku nesie krik čajok. Čo v Pule musíte vidieť: 
Amfiteáter, Herkulesovu bránu, Chrám sv. Augusta, Morské akvárium 
vo Verudele, Svietiace obry.

18  |   VítkoVice tours – Vaša jednotka na jadrane
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Poloha: apartmány umiestnené v zeleni, v jednom z najkrajších zálivov Istrie, cca 10 km 
severne od umagu. VYBaVENIE: klimatizovaná recepcia, súčast areálu - reštaurácia, pizzéria, 
zmenáreň, Wi-Fi a trezor na recepcii za poplatok, terasa, market. UBYToVaNIE: apartmány 
typ 1/2+2+1 - veľkosť 36 m2 - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom 
a kreslom, prístelka na vyžiadanie, typ 1/4+1 - veľkosť cca 46 m2 - jedna 2lôžková spálňa 
s oddelenými lôžkami, jedna 1lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, typ 
1/4+2+1 - veľkosť cca 60 m2 - dve 2lôžkové spálne s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s 2 
lôžkami (rozkladací gauč), s možnosťou prístelky pre dieťa do 12 rokov (prístelka na vyžia-
danie), vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, sat tv, Wi-Fi za poplatok, telefón, balkón 
alebo terasa. STraVoVaNIE: individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok, večerí alebo pol-
penzie - raňajky a večere formou bufetu, k večeri ZadarMo čapované miestne nápoje - pivo, 
víno, min. voda, džús, v centrálnej reštaurácii. Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50-500 m. 
ŠPorT: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal Zadar-
Mo, animácie, mini club pre deti od 5 do 12 rokov (júl-august), večerná zábava niekoľko dní 
v týždni (júl a august) so živou hudbou, požičovňa bicyklov, vodné športy. ležadlá a slnečníky 
na pláži - za poplatok. PoZNáMKa: v blízkosti je pláž Fkk. Pobyt so psom - platba na mieste: 
13 eur/pes/deň.

HR-0013 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 79 EUR / os.
aPartMán

PrI 
Počte 
osôB

21.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. — 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2+2+1 BGW 4 79 79 99 149 169 179 199 219
1/4+1 BGW 5 79 89 99 139 139 169 189 209
1/4+2+1 BGW 6 79 79 89 119 139 149 169 179
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - zadarMo (zapožičanie detskej postieľky zadaRMo). na vyžiadanie - 
dieťa do 12 Rokov na 7.lôžku v 1/4+2+1 a 5. lôžku v 1/2+2+1 - platí 59 euR/os./týždeň.

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výme-
na posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné poiste-
nie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
kCP komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň, 
raňajok - dieťa do 5 rokov - ZadarMo, dieťa od 5 do 14 rokov - 29 eur/os./týždeň, osoba 
od 14 rokov - 49 eur/os./týždeň, večerí - dieťa do 5 rokov - ZadarMo, dieťa od 5 do 14 
rokov v období: do 2.6. a od 8.9. - 39 eur/os./týždeň, 2.6. - 8.9. - 49 eur/os./týždeň, osoba 
od 14 rokov v období: do 2.6. a od 8.9. - 79 eur/os./týždeň, 2.6. - 8.9. - 89 eur/os./týždeň. 

apartmány Kanegra 

50 vzdialenosť 
od Mora

pobyt Možný 
so psoM

wi-fi za 
poplatok

chorVátsko  >  Umag

apartmány Polynesia 

Poloha: v čiastočne zalesnenej oblasti katoro, cca 3 km severne od umagu. VYBaVENIE: 
klimatizovaná recepcia, zmenáreň, tanečná terasa, Wi-Fi a trezor na recepcii za poplatok, 
v blízkosti – reštaurácia, kaviareň, pizzeria, market. UBYToVaNIE: typ 1/2 BGW - cca 27 m2 - 
jedna miestnosť s 2lôžkami, typ 1/2+2 BGW – cca 46 m2, 2lôžková spálňa a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ 1/4+1 BGW – cca 52 m2, 2 lôžková spálňa, 2 lôžka na 
galérii a denná miestnosť s rozkladacím gaučom (prístelka pre 1 osobu), typ 1/2+1 studIo 
– cca 32 m2, jedna miestnosť s 2 lôžkami a rozkladacím gaučom, typ 1/2+1 aP – cca 39 m2 

– 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, s možnosťou ďalšej prístelky. 
typ 1/2+2 aP – cca 47 m2 – 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 
osoby, typ 1/2+3 aP – cca 50 m2 – 2lôžkové spálne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom 
pre 2 a 1 osobu, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, sat tv, telefón, balkón alebo 
terasa. STraVoVaNIE: individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok, večerí alebo polpenzie 
formou bufetu (na ceny stravovania sa informujte v Ckvt), v centrálnej reštaurácii. Pláž: 
prírodná kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 100-500 m. ŠPorT: vonkajší bazén so 
sladkou vodou, detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, detské ihris-
ko, plážový volejbal, animácie (15.6.-15.9.), aerobic, vodné športy. PoZNáMKa: parkovanie je 
možné priamo pri apartmáne ZadarMo. hostia môžu za poplatok využívať služby wellness 
centier nachádzajúcich sa v hoteli sol umag. do centra umagu jazdí turistický vláčik. Pobyt 
so psom – platba na mieste, cca 13 eur/pes/deň.

HR-0012 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 79 EUR / os.
aPartMán

PrI 
Počte 
osôB

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8. 25.8.-1.9. 8.9.-22.9.
— 1.9.-8.9. — — 18.8.-25.8. — — —

1/2 BGW 2 149 179 259 319 369 389 299 119
1/2+2 BGW 4 129 139 189 239 269 279 209 109
1/4+1 BGW 5 109 129 169 229 249 259 179 99
1/2+1 STUDIO 3 99 119 169 199 239 249 199 79
1/2+1 AP 3 109 129 189 219 269 279 219 89
1/2+2 AP 4 109 119 159 199 229 239 189 89
1/2+3 AP 5 89 99 139 179 199 209 159 79
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - zadarMo. (zapožičanie detskej postieľky zadaRMo).

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výme-
na posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné poiste-
nie podľa zákona č. 281/2001 Z. z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poiste-
nia kCP komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 eur/deň.

100 vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od Mora

pláž
pre deti

pláž
pre deti

pobyt Možný 
so psoM

– 20 % do 31. 1.

– 15 % do 15. 3.
– 20 % do 31. 1.

– 15 % do 15. 3.
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Chorvátsko  >  UmAg

hotel a village Sol garden Istra 

kliMatizácia150 vzdialenosť 
od Mora

rodinné 
izby wellnessdieťa 

zadarMo

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: moderný, zrekonštruovaný hotel a villa-
ge, v čiastočne zalesnenej oblasti Katoro, cca 3 

km severne od umagu. VYBaVENIE: reštaurácia s ponukou chorvátskej a medzinárodnej kuchyne, 
aperitív bar, snack bar, konferenčná sála, tv miestnosť, zmenáreň, terasa. UBYToVaNIE: hotel (hr-
-001S) klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, fénom, balkónom, Sat tv, minibarom (na vyžia-
danie), telefónom, trezorom, Wi-Fi, s možnosťou prístelky. Izby PreMIuM sú priestrannejšie. Izby FaMI-
lY sú dve 2lôžkové izby s 2 kúpeľňami, s možnosťou prístelky. vIllaGe (hr-001v) - klimatizované 
2lôžkové izby so sprchou, WC, telefónom, Sat tv, Wi-Fi, minibarom (na vyžiadanie), trezorom a balkó-
nom, typ 1/2+2 - 2lôžková izba a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, so sprchou, WC, telefónom, 
Sat tv, minibarom, trezorom a balkónom, typ 1/4+1 - dve 2lôžkové izby - jedna spálňa s manželským 
lôžkom a rozkladacím kreslom a druhá spálňa s dvomi oddelenými lôžkami, dve kúpeľne, WC, telefón, 
Sat tv, minibar a trezor, balkón. Izby PreMIuM sú priestrannejšie. Izby Pool - majú orientáciu na 
bazén. STraVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Bonus pre deti vo veku 5-12 rokov: 
v čase od 13:00 do 15:00 hod. obed (koláče, pizza, hranolky), v dobe od 12:00 do 17:00 - nealkoholické 
čapované nápoje, popoludňajšia zmrzlina. Pláž: prírodná, kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, 
cca 150 m. ŠPorT: niekoľkoúrovňový vonkajší bazén s vodopádmi a vodnými atrakciami, šmykľavkami 
(na rozlohe 1100 m2), detský bazén, wellness centrum, whirlpool, sauna (turecká, fínska, soľná), masá-
že, fitness, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, ihrisko na loptové hry, animácie, 
detský klub (Club 4, Club 8, Club 13, teenagers Club), vodné športy, jazdecké centrum. PoZNáMKa:  
miesto ideálne pre milovníkov cyklistiky, požičovňa, úschovňa a servis bicyklov. hotel je vhodný aj pre 
náročnejšiu klientelu. Možnosť zabezpečenia parkovacieho miesta -  na vyžiadanie. Možnosť čerpania 
večerí v hoteloch Sol aurora alebo Sol uMaG - po dohode s recepciou.

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: 
osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 eur/deň. 

HR-001S, HR-001V / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr))                                               od 489 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.
— — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

HR-001s - HotEL soL GARdEn IstRA
1/2+1 SWCB-ClASSIC 2 589 529 689 719 739 789 829
1/2+1 PREMIUM-BAzEn 2 609 559 739 779 789 839 879
1/2+1 PREMIUM-MORE 2 609 559 739 779 789 839 879
1/2+2+1 B-FAMIlY 4 999 909 1 179 1 249 1 269 1 359 1 419
1/2+2+1 BM-FAMIlY 4 1 039 949 1 239 1 309 1 329 1 419 1 479
HR-001v - vILLAGE soL GARdEn IstRA
1/2+1 SWCB-ClASSIC 2 529 489 619 659 679 739 769
1/2+1 SWCB-POOl 2 549 499 649 689 699 759 799
1/2+1 SWCB-PREM-POOl 2 579 529 709 749 769 809 849
1/2+2 FAMIlY 2 859 779 1 019 1 079 1 099 1 189 1 239
1/2+2 FAMIlY-BAzén 2 879 789 1 039 1 099 1 119 1 209 1 259
1/4+1 FAMIlY 4 969 869 1 099 1 169 1 189 1 279 1 339
1/4+1 SWCB-POOl 4 989 889 1 159 1 219 1 239 1 339 1 399
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY PrE hoTEl (hr-001S): dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: dieťa 
do 12 Rokov na pRístelke - zadaRMo. dRuhé dieťa od 3 do 9 Rokov bez náRoku na lôžko so stRavou - zľava 50%. dieťa do 12 
Rokov s 1 dospelýM - zľava 25%. osoba od 12 Rokov na pRístelke - zľava 25%. ZľaVY PrE IZBU 1/2+2+1: 1., 2. a 3. dieťa do 
12 Rokov s 2 dospelýMi - zadaRMo. osoba od 12 Rokov na 3. a 4. lôžku - zľava 65%. ZľaVY PrE hoTEl (hr-001V): dieťa do 3 
Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu - zadaRMo. ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: dieťa do 12 Rokov na pRístelke - zadaRMo. dRuhé 
dieťa na izbe od 3 do 9 Rokov bez náRoku na lôžko so stRavou - zľava 50%. dieťa do 12 Rokov s 1 dospelýM - zľava 25%. oso-
ba od 12 Rokov na pRístelke - zľava 25 %. ZľaVY PrE IZBU 1/2+2: dieťa do 12 Rokov na pRístelke s 2 dospelýMi – zadaRMo. 
ZľaVY PrE IZBU 1/4+1: 1.,2. a 3. dieťa do 12 Rokov s 2 dospelýMi - zadaRMo. osoba od 12 Rokov na 3. a 4. lôžku - zľava 65 %. 
ZVláŠTNE ZľaVY: pRi zakúpení pobytu v období 14.6.-21.6. váM poskytneMe MiMoRiadnu 10 % zľavu.

doprava:    ceny od 96 euR/os. 

–20 % do 31. 1.

–15 % do 15. 3.

Hotel Sipar, Hotel melia Coral, Hotel a residence Sol Umag – umag na www.ckvt.sk    

vonkajší 
bazén



Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach  |  21

100

hotel Aminess Laguna 

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 aj na izbách ZaDarMo. UBYToVaNIE: menšie klimati-
zované 2lôžkové izby so sprchou a WC, Sat tv, telefónom, fénom, s možnosťou 
prístelky. Pri použití 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). 

kliMatizáciavzdialenosť 
od Mora

wi-fi
zadarMo

dieťa 
zadarMo

vonkajší 
bazén

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 navyše 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 období do 16.6. a od 8.9. sa infoRMujte na WWW.ckvt.sk. 

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80, eur/deň.

Chorvátsko  >  NOvIgRAd 

Náš tip - kam za športom
Novigrad sa profiluje ako destinácia pre športovo zameranú rekreáciu. Je možné venovať 
sa hraniu tenisu, malého futbalu, volejbalu, plážového volejbalu, hádzanej, basketbalu, 
futbalu, minigolfu, kolkov, paraglidingu, voľnému lezeniu, cyklistike a ďalším. Z vodných 
športov je možnosť venovať sa športovému rybolovu (najlepšie rybárske terény sú pri 
pobreží medzi zátokami Dajla na severe a Mirna na juhu), jachtingu (marina Novigrad), 
kanoistike na rieke Mirna. K dispozícii je aj moderná športová hala.

Náš tip – aquaparky Aquacolors a Istralandia
Jeden z najväčších (7,5 hektárov) a najmodernejších aquaparkov v Európe Aquacolors 
s kapacitou 5 000 návštevníkov denne sa nachádza v Poreči, v blízkosti komplexov Plava 
a Zelena Laguna. Pýchou aquaparku je jeho 12 toboganov a šmykľaviek, predovšetkým 
jedinečný Magicone (ale aj Looping Rockets, Multislide, Free Fall, Turbolance a ďalšie). To-
bogany a šmykľavky sú dlhé 100 až 200 metrov. V centre parku je na ploche 2 700 m2 

veľký bazén s umelými vlnami. V blízkosti sú odpočinkové plochy, plážový volejbal, bo-
xerský  ring, rodeo býk, surf simulátor atď. Samozrejme aj reštaurácie, pizzerie, kaviarne. 
Za celodennú vstupenku zaplatí záujemca cca 185 HRK a deti do 15 rokov cca 145 HRK.
Aquapark Istralandia sa nachádza 9 km od obľúbeného letoviska Novigrad, pri dedinke 
Brtonigla. Je otvorený celoročne a rozprestiera sa na ploche 80 000 m2. Pýšia sa najväčším 
bazénom s vlnobitím v Európe, v ktorom sa dá taktiež surfovať alebo sa voziť na gume-
ných člnoch. Na návštevníkov čaká 20 rôznych toboganov a šmykľaviek, ale aj gejzíre, 
vulkány, hmlové opary, fontány a vodopády.

Hotel Sipar, Hotel melia Coral, Hotel a residence Sol Umag – umag na www.ckvt.sk    

–10 % do 31. 1.

–5 % do 31. 3.

PRI ZAKÚPENÍ 
AUtOBUSOvEJ dOPRAvY 
A UBYtOvANIA 

váM PoSKYtneMe 
nIžŠIe uveDené ZĽavY
na uBYtovanIe a DoPravu.

nIe Je Možné KoMBInovaŤ 
So ZĽavou Za SKorÝ náKuP.

–10 % do 31. 1.

–5 %  do odJazdu

PRI ZAKÚPENÍ 
AUtOBUSOvEJ dOPRAvY 
A UBYtOvANIA 

váM PoSKYtneMe 
nIžŠIe uveDené 
na uBYtovanIe a DoPravu.

nIe Je Možné KoMBInovaŤ 
So ZĽavou Za SKorÝ náKuP.

–10 %

  autobusom

výhodNe

pláž
pre deti
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Chorvátsko  >  NOvIgRAd 

hotel Aminess maestral 
HoTeL ponúKa MIMorIaDne ZáZeMIe pre aKTívnU DovoLenKU.

kliMatizácia100 vzdialenosť 
od Mora

rodinné 
izby

vonkajší 
bazén

vnÚtorný 
bazén wellness

HR-003l / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 339 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte 
oSôB

27.1.-17.3. 24.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.
22.9.-12.11. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWC-BEST PRICE 2 339 369 469 529 679 749
1/2+1 SWC 2 379 409 519 589 749 829
1/2+1 SWCB 2 409 459 549 619 799 869
1/2+1 SWCBM 2 429 479 579 639 829 909
1/4 SWCBM FAMIlY 4 479 539 629 689 889 989
1/2+2 SUITE-M 2 489 569 669 719 979 1 059
1/1 SWC 1 559 619 769 879 1 119 1 239
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZľaVY PrE IZBU 1/2+1 a 1/2+2: dieťa do 7 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. dieťa do 7 Rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. 
dieťa od 7 do 14 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 Rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. osoba od 14 Rokov 
na pRístelke - zľava 20 %. ZľaVY PrE IZBU 1/4 FaMIlY: dieťa do 14 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 30 %. ZVláŠTNE ZľaVY: 
v teRMínoch pobytov 2.4.-26.4., 3.6.-23.6. a 29.9.-11.11. váM poskytneMe MiMoRiadnu zľavu 10 %. v teRMínoch pobytov 
2.5.-9.5. a 13.5.-18.5. váM poskytneMe MiMoRiadnu zľavu 15 %. zvláštne zľavy nie je Možné koMbinovať so zľavou za 
skoRý nákup. v terMínoch pobytov s platnosťou zvláštnych zliav sÚ deti do 14 rokov na prístelke - zadarMo. 
osobáM staRšíM ako 65 Rokov poskytneMe v teRMínoch pobytov do 23.6. od 8.9. zľavu 10 % - nie je Možné sčítať so 
zľavou za skoRý nákup ani s MiMoRiadnou zľavou.

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. na 
vyžiadanie: detská postieľka - ZaDarMo.

dieťa 
zadarMo

Odporúčame pre náročných Poloha: moderný hotel, vzdialený cca 
800 m od centra novigradu. VYBaVE-

NIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, tv miestnosť, 
výťah, konferenčná sála, kozmetika, kaderníctvo, predajňa suvenírov, terasa, parko-
visko ZaDarMo, Wi-Fi ZaDarMo. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so 
sprchou alebo vaňou a WC, lCD Sat tv, telefónom, fénom, trezorom, Wi-Fi ZaDar-
Mo, minibarom, s možnosťou prístelky. Izby 1/2+2 SuIte -klimatizovaná 2lôžková 
spálňa (oddelené postele) a denná miestnosť s možnosťou prístelky (rozkladací 
gauč), sprcha alebo vaňa a WC, lCD Sat tv, telefón, fén, trezor, Wi-Fi ZaDarMo, 
minibar. Izby 1/4 SWCBM FaMIlY - dve 2lôžkové izby prepojené dverami, vždy so 
sprchou a WC, lCD Sat tv, telefónom, fénom, trezorom, Wi-Fi ZaDarMo, miniba-
rom, 2 balkónmi. Izby označené BeSt PrICe - izby za zvýhodnenú cenu. STraVoVa-
NIE: raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. K večeri do 
30.5. a od 15.9. sú ZaDarMo miestne nápoje: víno, pivo, čapované nealkoholické 
nápoje. Pláž: prírodná okruhliaková a kamenistá, cca 100 m, vhodná pre deti. 
ŠPorT: vnútorný bazén s morskou vodou, vonkajší bazén so sladkou vodou, detský 
bazén, fitness, aerobic, animácie, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na 
loptové hry, plážový volejbal, možnosť zapožičania bicyklov. Wellness centrum (2 
500 m2) - za poplatok masáže, fínska sauna, parný kúpeľ, bio sauna, ľadová jaskyňa, 
whirlpool, relax zóna, beauty zóna. PoZNáMKa: ležadlá a slnečníky pri bazéne v ob-
medzenom množstve ZaDarMo.

–10 % do 31. 1.

–5 % do 28. 2.

wi-fi
zadarMo
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100 vzdialenosť 
od Mora

Chorvátsko  >  POREč 

Poloha: jedno z najznámejších stredísk sa 
nachádza na zalesnenom polostrove lan-

terna, ktorý je známy vynikajúcou ochranou životného prostredia, cca 13 km severne od 
Poreča. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, Wi-Fi na recepcii ZaDarMo, tre-
zor (za poplatok), market, cukrárne, zábavné centrum Zodiac s letnou terasou a diskotékou. 
UBYToVaNIE: apartmán lanterna SunSet (hr-1854) - typ 1/a3 aP - veľkosť cca 37 m2 
- jedna 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, typ 1/a4 aP - veľkosť 
cca 44 m2 - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), typ 1/a6 
aP - dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, vždy vybavený kuchyn. 
kút (mikrovlnná rúra, varná kanvica), Sat tv, sprcha a WC, balkón. apartmány lanterna 
tYP a (hr-1853) - typ 1/a3 aP - veľkosť cca 37 m2 - jedna 2lôžková spálňa a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom, typ 1/a4 aP - veľkosť cca 44 m2 - jedna 2lôžková spálňa a denná 
miestnosť s 2 lôžkami (rozkladacím gaučom), typ 1/a6 aP – veľkosť cca 90 m2 - dve 2lôžkové 
spálne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, 
balkón. typ 1/6 aP má dve kúpeľne a je rozdelený na poschodia. apartmány lanterna tYP B 
(hr-1856) – typ 1/B3 aP - veľkosť cca 37 m2 - jedna 2lôžková spálňa a denná miestnosť s roz-
kladacím gaučom, typ 1/B4 aP - veľkosť cca 44 m2 - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť 
s 2 lôžkami (rozkladací gauč), typ 1/B6 aP - veľkosť cca 90 m2 - dve 2lôžkové spálne, denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, balkón. typ 1/a6 
aP má dve kúpeľne a je rozdelený na poschodia. apartmány typu a sú vybavené modernejším 
zariadením ako apartmány typu B. STraVoVaNIE: individuálne. Pláž: prírodná kamenistá, 
okruhliaková, betónové pláty, cca 50-150 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok. ŠPorT: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, animácie pre 
deti (Maro Club pre deti od 4 do 12 rokov), vodné športy, požičovňa bicyklov. PoZNáMKa: bo-
nus pre klientov: uvítací zábavný večer, strážené parkovisko - ZaDarMo. typ 1/a6 aP - predaj 
na vyžiadanie. Pobyt so psom - platba na mieste, cca 10 eur/deň (platí pre lanternu typ a).

Apartmány Lanterna Sunset a Lanterna typ A a B 

–15 % do 31. 1.

wi-fi za 
zadarMo

pláž
pre deti

pobyt Možný 
so psoM

HR-1853, 4 / cENa Za oSoBU/T ýdEN (Kč)                                                               od 59 EUR / os.
aPartMán

PrI 
Počte 
oSôB

— 26.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. — 23.6.-28.7. 28.7.-18.8.
8.9.-15.9. — — — 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

HR-1853 - LAntERnA typ A

1/A6 AP 6 79 89 119 139 139 179 229
1/A4 AP 4 79 109 129 139 149 189 239
1/A3 AP 3 89 109 139 149 159 199 249
HR-1854 - LAntERnA sunsEt

1/A6 AP 6 89 109 139 159 159 209 289
1/A4 AP 4 99 119 159 179 169 229 299
1/A3 AP 3 99 129 159 179 179 239 299
HR-1856 - LAntERnA typ B

1/B6 AP 6 59 79 109 129 129 169 219
1/B4 AP 4 59 79 109 119 119 169 219
1/B3 AP 3 69 89 119 129 129 169 229
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

 ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko - zadarMo.

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

V  cENE: 7x ubytovanie, 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 cestov-
ného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov 
- 1,80 eur/deň. na vyžadanie: detská postieľka (5 eur / deň) - platba na mieste.

Odporúčame pre rodiny s deťmi



24  |   vítkoviCe tours – vAšA jednotkA nA jAdrAne

hotel Laguna Istra

Poloha: klimatizovaný hotel, umiestnený v zeleni, cca 5 km od centra Poreča, 
v časti Zelena laguna. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi ZaDarMo, 
konferenčná sála, predajňa suvenírov, zmenáreň, trezor, terasa. UBYToVaNIE: kli-
matizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, Sat tv, telefónom, fénom niektoré 
s možnosťou prístelky pre osoby do 18 rokov a niektoré s balkónom. STraVo-
VaNIE: raňajky a večere formou bufetu, počas obeda v bare dezert alebo sendvič 
alebo snack. K večeri je ZaDarMo miestne čapované pivo, víno, džús, voda (od 
16.5.-23.9.). Pláž: kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 200 m, sprchy na 
pláži. ŠPorT: vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou, detský bazén, ležadlá 
pri bazéne ZaDarMo (len v obmedzenom množstve), animácie (27.5.-8.9.), teniso-
vé kurty, minigolf, stolný tenis, plážový volejbal, detské ihrisko, vodné športy. Po-
ZNáMKa: poplatok za parkovanie - cca 1 eur/deň - platí sa jednorázovo na recepcii.

HR-003I / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 239 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte 
oSôB

— 19.5.-23.6. — — 23.6.-21.7. 21.7.-25.8. 22.7.-12.8.
8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — — —

1/2+1 SWC 2 239 309 329 369 439 469 519
1/2+1 SWCBM 2 269 329 359 389 479 499 549
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 12 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. dieťa od 12 do 14 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 14 do 18 
Rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 % .dieťa do 7 Rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 Rokov s 1 dospelýM - zľava 
30 %. dieťa od 14 do 18 Rokov 1 dospelýM - zľava 20 %.

doprava:    ceny od 96 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň.

* aKCIa platí pre termíny pobytov do 11.8., od 11.8. zľava 29 eur.

kliMatizáciadieťa 
zadarMo

dieťa 
zadarMo200 vzdialenosť 

od Mora
vonkajší 
bazén

Chorvátsko  >  POREč 

kliMatizácia

hotel Laguna Albatros 

100all 
inclusive

vzdialenosť 
od Mora

pláž  
pre deti

Odporúčame pre náročných Poloha: renovovaný hotel, v zeleni, cca 
5 km južne od centra mesta Poreč. VY-

BaVENIE: reštaurácia, snack bar s terasou, aperitív bar s terasou, Wi-Fi ZaDarMo, 
predajňa suvenírov, internet caffé. Spoločenské priestory sú klimatizované. UBYTo-
VaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, Sat tv, telefónom, 
fénom, minibarom, trezorom, s možnosťou prístelky. STraVoVaNIE: služby all 
InCluSIve - plná penzia formou bufetu, občerstvenie pri bazéne (od 11:00 do 
23:30 hod.), miestne nealkoholické a alkoholické nápoje pri bare (od 8:00 do 23:30 
hod.). Pláž: okruhliaková, kamenistá, cca 150 m. Pláž vhodná pre deti cca 200 m. 
ŠPorT: 3 vonkajšie bazény so sladkou vodou, detský bazén, masáže, tenisové kurty, 
stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov, ihrisko na loptové hry, squash, animácie, 
fitness, športové turnaje, plážový volejbal, detské ihrisko, vodné športy. PoZNáM-
Ka: služby all InCluSIve ďalej zahŕňajú: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, 
požičanie bicyklov, ihrisko na loptové hry, squash, biliard - všetko po dohode s re-
cepciou. Každý deň sú organizované športové animácie (turnaje) a animácie pre 
deti a dospelých. Zapožičanie uterákov k bazénu na kauciu. Poplatok za parkovanie 
- cca 1 eur/deň - platí sa jednorazovo na recepcii.

HR-003A / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 479 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte 
oSôB

19.5.-2.6. 2.6.-23.6. — — — 23.6.-28.7. 28.7.-18.8.
— — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. — —

1/2+1 SWCBM 2 479 539 559 629 669 719 749
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 14 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. dieťa od 14 do 18 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %. dieťa do 7 Rokov 
s 1 dospelýM - zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 Rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %.

doprava:    ceny od 96 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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. 

– 37 EUR do 14. 4.*

      za dospelú osobu
– 51 EUR do 28. 2.

      za dospelú osobu

Napísali nám...
Aj keď je hotel veľký, značenie je v ňom veľmi prehľadné, takže sa človek rýchlo zorientuje 
a neblúdi po chodbách. Všade čisto, hotelový personál ústretový a ochotný. Každý deň 
program pre deti a dospelých. Jedlo výborné, dostatok ovocia a zeleniny, veľký výber 
nápojov. Pri hoteli sú k dispozícií 3 bazény, k moru je to pomalou chôdzou cca 10 minút. 
Cez ulicu požičovňa bicyklov, tenisové kurty, minigolf. V tejto destinácii som bola druhý-
krát a znova veľká spokojnosť. J.V., Praha 4 

wi-fi
zadarMo
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pláž  
pre deti

Chorvátsko  >  POREč

hotel delfin 

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: umiestnený na polostrove, 
v zeleni, cca 5 km južne od centra mes-

ta Poreč, v časti Zelena laguna. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív 
bar, pool bar, zmenáreň, trezor, tv miestnosť, Wi-Fi  na recepcii a v lobby bare 
ZaDarMo, konferenčná sála, internetová kaviareň, predajňa suvenírov, kadernícky 
salón, výťah, terasa, úschovňa bicyklov, parkovisko. UBYToVaNIE: menšie 1-2lôžko-
vé a 4lôžkové izby (2 spojené izby s 1 vstupom), so sprchou a WC, niektoré izby 
s možnosťou prístelky (pridaním prístelky do 2lôžkovej izby je priestor veĽMI ob-
medzený). STraVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia 
– raňajky, obed, večera formou bufetu. Pláž: prírodná kamenistá, okruhliaková, 
betónové pláty, cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPorT: vonkajší bazén s morskou vo-
dou, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, 
aerobic, tobogan na pláži, animačný program pre deti aj dospelých (v termíne 3.6.-
1.9.), vodné športy. PoZNáMKa: v blízkosti je športová hala Intersport centrum. 
Poplatok za parkovanie 1 eur/deň - platí sa jednorázovo na recepcii. Pobyt so 
psom cca 8 eur/deň - platba na mieste.

HR-003D / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 189 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte 
oSôB

2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-30.9.

poLpEnZIA
1/2 SWC 2 229 299 329 299 269 209 189
1/2+1 SWCBM 2 249 319 359 319 289 229 209
1/4 SWCB 4 239 319 339 309 279 219 209
1/4 SWCBM 4 269 339 369 319 289 229 209
1/1 SWC 1 269 369 409 349 329 259 229
1/1 SWCB 1 279 379 419 379 349 259 249
pLná pEnZIA
1/2 SWC 2 279 349 379 349 319 269 239
1/2+1 SWCBM 2 299 369 409 369 339 279 269
1/4 SWCB 4 289 369 389 359 329 269 259
1/4 SWCBM 4 319 389 419 369 339 279 269
1/1 SWC 1 319 419 459 409 389 309 279
1/1 SWCB 1 339 439 479 429 409 319 299
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: dieťa do 12 rokov na prístelke - zadarMo. dieťa od 12 do 14 Rokov na pRístelke - zľava 50 %. 
dieťa od 14 do 18 Rokov na pRístelke - zľava 20 %. dieťa do 7 Rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 Rokov s 
1 dospelýM - zľava 30 %. dieťa od 14 do 18 Rokov s 1 dospelýM - zľava 20 %. ZľaVa PrE IZBY 1/4: dieťa do 14 Rokov s 2 
dospelýMi - zľava 50 %.

doprava:    ceny od 96 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 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. na 
vyžiadanie pobyt so psom cca 8 eur/deň.

dieťa 
zadarMo 100 vzdialenosť 

od Mora
rodinné 
izby

vonkajší 
bazén

pobyt Možný 
so psoM

wi-fi
zadarMo
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Poloha: hotel obklopený subtropickou vegetáciou, cca 5 km od Poreča. VYBaVENIE: 
klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, internetová kaviareň, Wi-Fi ZADARMO, predaj-
ňa suvenírov, konferenčná sála, zmenáreň, terasa. UBYToVaNIE: klimatizované 1-2lôž-
kové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, s možnosťou prístelky. IZBA 
typu 1/2+2 - 2lôžková izba s rozkladacím gaučom 190x110 cm. STRaVoVaNIE: služby 
ALL INCLUSIVE - plná penzia formou bufetu, popoludňajší snack od 16:30 do 17:30 
hod., neskoré občerstvenie od 22:00 do 23:00 hod., miestne nealkoholické a alkoho-
lické nápoje, káva, čaj od 8:00 do 23:00 hod. PlÁŽ: prírodná, kamenistá, okruhliaková, 
betónové pláty, cca 150 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, vodné športy, požičovňa bicyklov, animácie pre deti a dospelých. Po-
ZNÁMKa: program ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňa: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, 
požičovňa bicyklov, squash, biliard, spoločenské hry - všetko po dohode s recepciou, 6x 
týždenne sú organizované športové animácie (turnaje) a animácie pre deti a dospelých, 
3x týždenne - večerný animačný program. Poplatok za parkovanie - cca 1 EUR/deň - 
platí sa jednorázovo na recepcii. Ležadlá pri bazéne ZADARMO (len v obmedzenom 
množstve).

HR-003Z / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 439 EUR / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

2.6.-9.6. 9.6.-23.6. — 23.6.-14.7. 14.7.-28.7. — 28.7.-4.8.
— 1.9.-9.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. — 4.8.-18.8. —

1/2+1 SWC 2 439 499 559 629 669 689 739
1/2+1 SWCM 2 449 509 569 639 679 699 749
1/2+2 SWCM 2 459 519 579 649 679 709 759
1/1 SWC 1 499 569 659 709 749 779 829
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: 1. dieťa do 14 rokov na prístelke - ZadarMo. 2. dieťa na prístelke - zľava 50 %. dieťa do 7 rokov s 1 dospelýM - 
zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. dieťa od 14 do 18 rokov na prístelke - zľava 20 %..

doprava:    ceny od 96 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 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
– 1,80 EUR/deň.

Hotel Zorna 

150all 
inclusive

vZdialenosť 
od Mora kliMatiZácia wi-fi

ZadarMo

cHorVátsko  >  poREč 

Hotel plavi 

Poloha: klimatizovaný hotel, umiestnený v zeleni, cca 5 km od centra Poreča, v časti 
Zelená Lagúna. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi ZADARMO, konferenčná 
sála, predajňa suvenírov, zmenáreň, trezor, terasa. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžko-
vé izby so sprchou a WC, SAT TV, chladničkou (za poplatok), telefónom, fénom, niekto-
ré s balkónom. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu. K večeri sú ZADARMO: 
čapované miestne víno, pivo, džús, voda. PlÁŽ: kamenistá, okruhliaková, betónové 
pláty, cca 50 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlá 
pri bazéne - ZADARMO (len v obmedzenom množstve), animácie (27.5.-1.9.), tenisové 
kurty, minigolf, stolný tenis, vodné športy. PoZNÁMKa: poplatok za parkovanie - cca 1 
EUR/deň - platí sa jednorázovo na recepcii.

HR-003P / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

— — 16.6.-23.6. — 23.6.-21.7. 21.7.-18.8.
8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWCB 2 259 329 329 369 429 469
1/2 SWCBM 2 279 359 359 389 459 509
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 7 rokov beZ nároku na lôžko - ZadarMo. dieťa do 7 rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 
rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. dieťa od 14 do 18 let s 1 dospelýM - zľava 20 %..

doprava:    ceny od 96 eur/os. 
 
V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxu, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Kom-
fort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 3.6.-11.8.

kliMatiZácia50 vZdialenosť 
od Mora

vonkajší 
baZén

dieťa 
ZadarMo

dieťa 
ZadarMo

– 33 EUR do 31. 3.*

      za dospelú osobu
– 40 EUR do 14. 3.

      za dospelú osobu
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Chorvátsko  >  vRSAR

All inclusive resort Funtana 

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: komplex štyroch pavilónov 
v zeleni, v pokojnom prostredí, cca 3 km 

od vrsaru. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, terasa, Wi-Fi na 
recepcii a pri bazéne ZaDarMo, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 1-2lôžko-
vé izby so sprchou a WC, balkónom, Sat tv, telefónom, fénom, trezorom. typ 1/2+2 
FaMIlY- dve 2lôžkové izby oddelené dverami, izby Su - s možnosťou prístelky. STra-
VoVaNIE: služby all InCluSIve - plná penzia formou bufetu, od 17:00 do 18:00 
hod. - sendviče, pizza, koláčiky, zmrzlina, káva, čaj od 12:00-16:00 hod. - letné šalá-
ty, cestoviny, rizoto, mäso na grile, od 10:00-21:00 hod. - miestne pivo, víno, džúsy, 
voda, káva a čaj, od 21:00-23:00 hod. miestne alkoholické nápoje, vodka, whisky. 
Pláž: prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 50 m, sprchy na pláži. ŠPorT: vonkaj-
ší bazén, detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, poži-
čovňa bicyklov, plážový volejbal, aerobic, animácie, večerný program so živou hud-
bou, vodné športy. PoZNáMKa: služby all InCluSIve ďalej zahŕňajú: tenisové 
kurty, minigolf, trampolíny, zapožičanie bicyklov, biliard, vodné bicykle, stolný tenis, 
plážový volejbal - všetko po dohode s recepciou, animácie pre deti a dospelých, 
aquaerobic, rannú gymnastiku, večerný program so živou hudbou, ležadlá a slneč-
níky na pláži a pri bazéne ZaDarMo (v obmedzenom množstve). Izby 1/2+1 
SWCBM-Su sú prednostne obsadzované 3 osobami. Izby 1/2+2 FaMIlY - predaj na 
vyžiadanie. Pobyt začína obedom. Zľava za skorý nákup je viazaná na meno účast-
níka. Pri zmene účastníka bude zľava za skorý nákup odobraná.

50all 
inclusive

rodinné 
izby

vzdialenosť 
od Mora kliMatizáciadieťa 

zadarMo

HR-008F / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 439 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte 
oSôB

19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9.
— — 1.9.-15.9. —

1/2 SWCBM-ST 2 439 549 599 689
1/2+1 SWCBM- SU 3 469 589 639 729
1/2+2 FAMIlY 4 439 549 599 689
1/1 SWCBM 1 649 809 889 1 009
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko so stravou - zadarMo. ZľaVY PrE IZBU 1/2: dieťa do 12 Rokov s 
1 dospelýM - zľava 30 %. ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: dieťa do 12 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. dieťa do 12 Rokov s 1 
dospelýM - zľava 60 %. osoba od 12 Rokov na pRístelke - zľava 60 %. ZľaVY PrE IZBU 1/2+2 FaMIlY: dieťa do 12 Rokov 
na lôžku s 2 dospelýMi - zľava 30 %. 

doprava: :   ceny od 96 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 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov – 
1,80 eur/deň. na vyžiadanie: detská postieľka (ZaDarMo).

Napísali nám ...
Hotel Funtana - boli sme veľmi spokojní. Program ALL INCLUSIVE, ktorý okrem vynikajúce-
ho jedla a bohatej ponuky nápojov, zahŕňal aj ležadlá pri mori a veľa športového vyžitia, 
nás veľmi nadchol. Personál ochotný a usmievavý, s ničím nebol problém. Pani delegátka 
poskytla vyčerpávajúce informácie. Naozaj sme si to veľmi užili. Aktívne aj odpočinkovo.

Ivana F., Plzeň

–21 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.
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Bungalovy a apartmány Belvedere 

50 vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od Mora

Chorvátsko  >  vRSAR

dieťa 
zadarMo

Odporúčame pre náročných Poloha: komplex budov v miernom svahu 
v zeleni, cca 500 m od centra mestečka. 

VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, bar pri bazéne, zmenáreň, trezor, terasa, Wi-Fi Za-
DarMo, parkovisko. UBYToVaNIE: BunGalovY (hr008l) - rekonštruované, klimatizova-
né 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, Sat tv, telefónom, fénom, trezorom, mini 
chladničkou, niektoré s možnosťou prístelky. Izby PreM sú umiestnené v 1. rade od mora. 
KlIMatIZované aPartMánY (hr-0083) - typ 1/2+1 StuDIo - jedna miestnosť s 2 lôžka-
mi a 1 lôžkom (rozkladacie kreslo - nie gauč), typ 1/a2+1 aP, 1/a2+1 aP-B a 1/a2+2 aP - 
jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 1-2 lôžkami (rozkladací gauč), typ 1/a2+2+2 aP 
- dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s možnosťou prístelky (rozkladací gauč pre 1 
osobu alebo 2 malé deti), vždy vybavený kuchyn. kút, mikrovlnná rúra, kávovar, sprcha 
a WC, fén, Sat tv, telefón, trezor, prípojka na internet (cez pevnú linku) ZaDarMo, bal-
kón. typ 1/a2+1 aP-B je umiestnený v prvej rade od mora. STraVoVaNIE: bungalovy –ra-
ňajky formou bufetu alebo polpenzie - raňajky a večere formou bufetu. Pláž: prírodná 
kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 50-150 m. ŠPorT: moderný vonkajší bazén 
so sladkou vodou, detský bazén, aquaaerobic, v blízkosti - tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, fitness, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, aerobic, vodné športy, požičovňa 
bicyklov a skútrov. PoZNáMKa: parkovanie ZaDarMo. Zľava za skorý nákup je viazaná na 
meno účastníka. Pri zmene účastníka bude zľava za skorý nákup odobraná.

V cENE: BunGalovY – 7x ubytovanie,7x  polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. aPartMánY – 7x ubytovanie, 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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 
eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. 

–21 % do 15. 2.*

–16 % do 15. 3.*

–10 % do 15. 2.**

HR-008l / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 399 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte 
oSôB

28.4.-19.5. — 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
— 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWCB-SU 2 399 419 479 579 629 699 739
1/2+1 SWCB-SU 3 399 419 479 579 629 699 739
1/2+1 SWCBM-PREM 2 429 449 509 619 669 749 799
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu – zadarMo. ZľaVY PrE IZBU 1/2: dieťa od 2 do 12 Rokov s 1 
dospelýM - zľava 40%. ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: dieťa od 2 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. dieťa od 2 do 12 Rokov s 
2 osobaMi - zľava 50%. osoba od 12 Rokov na pRístelke - zľava 50%.

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

HR-0083 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 209 EUR / os.
aPartMán

PrI 
Počte 
oSôB

— 19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 STUDIO 3 209 249 309 319 339 389 419
1/A2+1 AP-B 3 249 299 369 389 399 469 509
1/A2+1 AP 3 219 269 329 349 369 429 459
1/A2+2 AP 4 209 249 309 319 339 389 419
1/A2+2+2 AP 4 259 319 389 409 429 499 529
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko – zadarMo. osoba na 5. a 6. lôžku v 1/2+2+2 ap – zadarMo.

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

*aKCIa platí pre bungalovy; **aKCIa platí pre apartmány v termíne pobytov do 7.7. a od 25.8.

wi-fi
zadarMo
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HR-008S / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 159 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte 
oSôB

— — 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
15.9.-15.12. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

uBytovAnIE s RAňAjkAmI
1/2+1 SWCB-ST 2 159 269 329 419 459 499 529
uBytovAnIE s poLpEnZIou
1/2+1 SWCB-ST 2 199 309 369 449 489 529 559
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko so stravou – zadarMo. dieťa od 2 do 10 rokov s 2 dospelýMi – za-
darMo. pRi obsadení izby 1 dospelou osobou a 2 deťMi od 2 do 10 Rokov – každé dieťa zľava 50 %. osoba od 10 Rokov s 2 
dospelýMi – zľava 50 %. dieťa od 2 do 10 Rokov s 1 dospelýM –zľava 40 %..

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

HR-0086 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 99 EUR / os.
aPartMán

PrI 
Počte 
oSôB

— 28.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
15.9.-15.12. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 STUDIO 3 119 199 229 289 319 349 369
1/4 AP-ST 4 99 169 199 249 279 299 319
1/4+1 AP-ST 5 99 159 179 229 249 269 299
1/4+1 AP-PREMIUM 5 109 179 209 269 299 319 339
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko – zadarMo. 

doprava:     ceny od 96 euR/os.  

Chorvátsko  >  ROvINJ

Apartmány a izby villas Rubin 

50 vzdialenosť 
od Mora

vonkajší 
bazén

pobyt Možný 
so psoM

dieťa 
zadarMo

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: obľúbené turistické letovisko v 
štýle starej istrijskej dedinky, cca 3 km 

južne od centra mesta rovinj. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, tre-
zor, tanečná terasa, Wi-Fi ZaDarMo, tv miestnosť, pizzéria, parkovisko. UBYToVa-
NIE: izby (hr-008S) – klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, Sat tv, telefó-
nom, balkónom alebo terasou, s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo). apartmány 
(hr-0086) - klimatizované apartmány typ 1/2+1StuDIo – veľkosť cca 30 m2 – jedna 
miestnosť s 2 lôžkami a 1 prístelkou, typ 1/4 aP-St- veľkosť cca 33 m2 – jedna 2lôž-
ková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby (190x160), typ 
1/4+1 aP –St- dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť s 1 lôžkom (rozkladací gauč), 
vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, Sat tv, telefón, fén. apartmán typu 1/4+1 
aP- PreMIuM- je priestrannejší a nachádza sa na prízemí. STraVoVaNIE: izby – ra-
ňajky formou bufetu, polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. apartmány - indi-
viduálne. Pláž: prírodná kamenistá, okruhliaková, 50-300 m. ŠPorT: veľký vonkajší 
bazén so sladkou vodou (s toboganom za poplatok), detský bazén, tenisové kurty, 
stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, animácie, aerobic, plážový volejbal, vod-
ný park na mori, vodné športy. PoZNáMKa: parkovanie ZaDarMo. apartmány 1/4+1 
aP- PreMIuM predaj len na vyžiadanie. Pobyt so psom v apartmánoch cca 10 eur/
deň – platba na mieste (neplatí pre apartmány typu PreMIuM). 

V cENE: aPartMánY - 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchyn-
ského vybavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, 
pobytová taxa. IZBY - 7x ubytovanie a 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č.281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného ces-
tovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 18 
rokov – 1,80 eur/deň. na vyžiadanie: detská postieľka ZaDarMo.

–26 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.

Hotel Eden – rovinj na www.ckvt.sk  |

wi-fi
zadarMo
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Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: obľúbené stredisko s bungalovmi 
a apartmánmi, vzdialené cca 4 km severne od 

Rovinju. VYBaVENIE: reštaurácia, piváreň, gril, pizzeria, rýchle občerstvenie, aperitív bar, zmená-
reň, trezor, TV miestnosť, tanečná terasa, market, Wi-Fi na recepcii a pri bazéne ZADARMO, bar 
na pláži a pri bazéne. UBYToVaNIE: BUNGALOVY (HR-008A) - klimatizované 2lôžkové izby so 
sprchou a WC, vybavený kuchynský kút (mikrovlnná rúra a kávovar), SAT TV, telefónom, trezorom, 
fénom, niektoré s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo). APARTMÁNY (HR – 0084)- klimatizo-
vané apartmány typu 1/2 STUDIO a 1/2+1 STUDIO – veľkosť cca 25 m2 – miestnosť s manželskou 
posteľou (160x200 cm), s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo), typ 1/2+2 AP-ST – veľkosť cca 
33 m2 – jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), apartmány typu 
1/2+2 AP-PREMIUM – veľkosť cca 54 m2 – jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami 
(rozkladací gauč vhodný pre 2 deti do 12 rokov alebo jednu dospelú osobu), rekonštruované 
dvojposchodové apartmány typu 1/4+2 AP PREMIUM – veľkosť cca 70 m2 – na poschodí dve 
2lôžkové spálne, sprcha a WC, na prízemí denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč vhodný 
pre 2 deti do 12 rokov alebo 1 dospelú osobu), WC, lodžia so záhradou, vždy vybavený kuchyn. 
kút (mikrovlnná rúra, kávovar, chladnička, apartmány PREMIUM majú aj umývačku riadu) sprcha 
a WC, SAT TV, telefón, trezor, Wi-Fi ZADARMO, fén, terasa. STRaVoVaNIE: bungalovy - raňajky 
alebo polpenzia - formou bufetu, Apartmány - individuálne. PlÁŽ: prírodná kamenistá, okruhlia-
ková, cca 150 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, aerobic, 
animácie, tenisové kurty, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, vodné športy, prená-
jom bicyklov, tenisový škola, kurzy windsurfingu. PoZNÁMKa: od 25.6.-2.7. prebieha v areáli Fes-
tival Salsy (zvýšený hluk a pohyb osôb). Apartmány typu 1/2 STUDIO a 1/2+1 STUDIO predaj na 
vyžiadanie. Pobyt so psom v apartmánoch cca 10 EUR/deň – platba na mieste (neplatí pre apart-
mány typu PREMIUM). Ležadlá na pláži a pri bazéne za poplatok.
V cENE: APARTMÁNY – 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybave-
nia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie. BUNGALOVY – 7x ubytovanie, 

150 vzdialenosť 
od mora klimatizácia Pobyt možný 

so Psom
dieťa 
zadarmo

7x  raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ 
DoKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/
deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

HR-0084 / cENa Za oSoBU/T ý ŽDEň (EUR) od 119 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔB

— — 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
15.9.-22.12. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8.

1/2 STUDIO 2 159 269 319 399 439 469 499
1/2+1 STUDIO 3 129 209 259 309 349 369 399
1/2+2 AP ST 4 119 199 239 289 319 339 369
1/2+2 AP PRemIUm 4 139 229 279 349 379 409 439
1/4+2 AP PRemIUm 4 179 289 349 429 469 509 539
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez lôžka - zadarmo. osoba na 5. a 6. lôžku v 1/4+2 aP Premium - zadarmo.

HR-008A / cENa Za oSoBU/T ý ŽDEň (EUR) od 179 EUR / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

— 28.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
15.9.-15.12. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

UBYTOVÁNÍ S raňajkami
1/2 SWCB-ST 2 179 289 359 459 489 539 569
1/2+1 SWCB-SU 3 179 289 359 459 489 539 569
UBYTOVÁNÍ S pOlpeNziOU
1/2 SWCB-ST 2 279 399 459 569 599 649 679
1/2+1 SWCB-SU 3 279 399 459 569 599 649 679
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez lôžka so stravou - zadarmo. ZľaVY PRE IZBU 1/2: dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM - zľava 40 %. ZľaVa PRE IZBU 
1/2+1: dieťa do 12 rokov s 2 dosPelými - zadarmo. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM - zľava 40 %. osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 40 %.

doPrava:    ceny od 96 eur/os. 

Bungalovy a apartmány Amarin 

chorVátsko  >  ROvinj

wi-fi
zadarmo

vonkajší 
bazén

APARTMÁN TYPU STANDARD

–26 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.
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Chorvátsko  >  ROvINJ / BANJOLE

hotel Istra hotel Centinera 

Poloha: hotel pavilónového typu obklopený zeleňou, cca 6 km od Puly v oblas-
ti Banjole. VYBaVENIE: reštaurácia, plážový bar, aperitív bar, terasa, zmenáreň, 
trezor, predajňa suvenírov, Wi-Fi ZaDarMo. UBYToVaNIE: klimatizované rekon-
štruované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, Sat tv, telefónom, minibarom, fé-
nom, balkónom a  niektoré s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek. Izby 1/2+2 FaMIlY 
- dve 2lôžkové izby s dvoma balkónmi. STraVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu, k večeri ZaDarMo tieto nápoje - miestne víno, pivo a čapované 
nealkoholické nápoje. Pláž: prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 20 m. ŠPorT: 
vnútorný bazén s morskou vodou (uzavretý 2.6.- 8.9.2018), animácie pre deti a do-
spelých (16.6.-15.9.), v blízkosti tenisové kurty, plážový volejbal, požičovňa bicyklov, 
vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNáMKa: pobytová taxa - cca 1,20 eur/
os./deň - platí sa jednorazovo na mieste. Parkovanie za poplatok 1 eur/deň. 

HR-143C / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)                                                                          od 279 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

21.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.
15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWCM 2 279 329 419 509
1/2+1 SWCM 2 279 329 419 509
1/2+1 SWCBM 2 309 359 469 549
1/2+2 SWCBM 2 309 359 469 549
1/2+2 FAMIlY 2 409 449 559 679
1/1 SWCM 1 369 419 539 619
Možné nástupy na pobyt denne denne denne so

ZľaVY: dieťa do 6 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo, dieťa od 6 do 12 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. ZľaVY PrE IZBU 
FaMIlY S 2 doSPElýMI: dieťa do 6 rokov - zadarMo, dieťa od 6 do 12 Rokov zľava 50 %. osoba od 12 Rokov - zľava 30 %.  
ZVláŠTNE ZľaVY: v  teRMíne 2.6.-23.6. a  22.9.-6.10. váM poskytneMe od 5 nocí MiMoRiadnu zľavu 5 %. zľavu Možno 
koMbinovať so zľavou za skoRý nákup.

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/
deň, plná penzia - dieťa do 3 rokov ZaDarMo, dieťa od 3 do 10 rokov 49 eur, 
osoba od 10 rokov - 79 eur. na vyžiadanie detská postieľka 5 eur/deň.

Poloha: hotel sa nachádza na ostrove Crveni otok - Sveti andrija. VYBaVENIE: reštaurá-
cia, aperitív bar, kaviareň, pizzeria, Wi-Fi, zmenáreň, trezor, tv miestnosť, tanečná terasa, 
výťah. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, Sat tv, 
telefónom, fénom, minibarom, trezorom, s možnosťou prístelky. Izba 1/S2 Family - dve 
2lôžkové spálne prepojené dverami, každá s vlastnou sprchou a WC, Sat tv, telefónom, 
fénom, minibarom, trezorom, balkónom. STraVoVaNIE: raňajky formou bufetu, polpenzia - 
raňajky a večere formou bufetu. K večeri sú ZDarMa nápoje - miestne pivo, víno, minerálna 
voda a sóda. Pláž: prírodná, okruhliaková, cca 50 m, piesočná pláž ŠPorT: vnútorný bazén 
so sladkou vodou, vonkajší bazén s morskou vodou, 2 detské vonkajšie bazény s morskou 
vodou, wellness - fínska sauna, turecká sauna, masáže, solárium, hydromasážna vaňa, fit-
ness, v blízkosti tenisové kurty, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, plážový 
volejbal, animácie, vodné športy. PoZNáMKa: v cene pobytu majú hostia CKvt - fitness, 
whirlpool a bazén. Detská postieľka na vyžiadanie ZaDarMo.  Spojenie s mestečkom ro-
vinj je uskutočňované kyvadlovou lodnou dopravou z prístaviska Delfín, ktorá je pre hostí 
hotela Istra ZaDarMo. Plavba trvá cca 15 min. – na ostrov nie sú prepravované osobné 
automobily (možnosť parkovania ZaDarMo na parkovisku valbruna - prevoz klientov a ba-
tožiny z prístavu na parkovisko a späť je zahrnutý v cene ubytovania). v prístave je nutné o 
prevoz požiadať. hotel vhodný aj pre náročnejšiu klientelu. Zľava za skorý nákup je viazaná 
na meno účastníka. Pri zmene účastníka bude zľava za skorý nákup odobraná.

HR-008I / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)                                                                           od 519 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

Strava
19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-1.9.

— 15.9.-22.9. — 1.9.-15.9. — —
1/2 SWCB-SU 2 RAňAjkY 519 549 639 759 769 869
1/2+1 SWCB-SU 3 RAňAjkY 519 549 639 759 769 869
1/S2 FAMIlY 4 RAňAjkY 519 549 639 759 769 869
1/2 SWCB-SU 2 POlPEnzIA 659 689 779 899 909 1 009
1/2+1 SWCB-SU 3 POlPEnzIA 659 689 779 899 909 1 009
1/S2 FAMIlY 4 POlPEnzIA 659 689 779 899 909 1 009
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na  lôžko a stravu - zadarMo. ZľaVa PrE IZBU 1/2: dieťa do 12 Rokov s 1 dospelýM - zľava 
30%. ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: dieťa do 12 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. osoba od 12 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 70%. dieťa do 
12 Rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. dieťa od 2 do 12 Rokov s 2 osobaMi - zľava 50 %. ZľaVa PrE IZBU 1 /S2 FaMIlY: dieťa do 12 
Rokov na základnoM lôžku s 2 dospelýMi - zľava 30%.

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. 

vnÚtorný 
bazénkliMatizáciakliMatizácia 2050 vzdialenosť 

od Mora
vzdialenosť 
od Mora

dieťa 
zadarMo

dieťa 
zadarMo

wi-fi
zadarMo

rodinné 
izby

– 26 % do 15. 2.

– 16 % do 15. 3.
– 10 % do 15. 2.

pláž  
pre deti
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hotel Brioni 

50100 wi-fi
zadarMo

wi-fi
zadarMo

vonkajší 
bazén

vonkajší 
bazén

vnÚtorný 
bazén

vzdialenosť 
od Mora

vzdialenosť 
od Mora

Chorvátsko  >  PULA

hotel Park Plaža Arena 

Odporúčame pre páry Poloha: uprostred borovicového hája, 
neďaleko strediska verudela, cca 4 km 

od historického centra Puly. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi ZaDar-
Mo v lobby bare, trezor, konferenčná sála, tv miestnosť, terasa, parkovisko, v blíz-
kosti supermarket, predajňa suvenírov, zmenáreň. UBYToVaNIE: 2lôžkové izby so 
sprchou a WC, balkónom, Sat tv, telefónom, fénom. STraVoVaNIE: raňajky a ve-
čere formou bufetu. Pláž: prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 50 m, prístup na 
pláž po schodoch. ŠPorT: vonkajší a vnútorný bazén s morskou vodou (ležadlá pri 
bazéne za poplatok), sauna, masáže, tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, 
minigolf, squash, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, aerobic, animácie, vodné 
športy podľa miestnej ponuky.

HR-009B / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 289 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

31.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.
29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWCB 2 289 309 369 409 479
1/2 SWCBM 2 319 339 399 439 509
1/1 SWCB 1 399 419 479 509 579
1/1 SWCBM 1 429 449 509 539 609
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - zadarMo. dieťa do 12 Rokov s 1 dospelýM - 30 % zľava. 

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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 
eur/deň. na vyžiadanie: detská postieľka - ZaDarMo.

Poloha: v roku 2015 zrekonštruovaný hotel (predtým hotel Park) v zalesnenej časti 
polostrova verudela, cca 5 km od centra Puly. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, 
Wi-Fi ZaDarMo, trezor, terasa, parkovisko, v blízkosti supermarket, kaderníctvo, 
predajňa suvenírov, zmenáreň, cukráreň. UBYToVaNIE: moderne zariadené klima-
tizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, minibarom, trezorom, lCD tv, 
kávovarom, fénom. Izby Su sú priestrannejšie s balkónom, s možnosťou prístelky 
(rozkladací gauč). STraVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Pláž: 
kamenistá a okruhliaková, cca 100 m. ŠPorT: vonkajší bazén s morskou vodou, 
detský bazén, wellness - sauna, whirpool, masáže, fitnes. ležadlá pri bazéne za po-
platok. v stredisku Punta verudela - tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, 
minigolf, squash, aerobic, ihrisko na loptové hry,  animácie, vodné športy.

HR-009k / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 419 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

31.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-1.9.
29.9.-13.10. 15.9.-29.9. — 1.9.-15.9. —

1/2 SWCM-ST 2 419 459 539 649 729
1/2+1 SWCB-SU 2 429 489 599 699 779
1/2+1 SWCBM- SU 2 479 539 639 739 829
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. dieťa od 2 do 3 rokov na prístelke - zadarMo. 
dieťa od 3 do 12 Rokov na pRístelke - zľava 20 %. dieťa do 12 Rokov s 1 dospelýM - zľava 20 %. osoba od 12 Rokov na 
pRístelke - zľava 20 %.

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 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň.

kliMatizácia

– 10 % do 15. 2. – 10 % do 15. 2.

Tip na výlet – akvárium v Pule
Jedno z najzaujímavejších morských akvárií na Jadrane – akvárium sa nachádza na po-
lostrove Verudela, v tesnej blízkosti rovnomenného turistického komplexu, 3 km od centra 
mesta. Môže sa pochváliť 55 druhmi rýb a 90 druhmi bezstavovcov v 60 nádržiach. Na 
ploche 2 000 m2 sa návštevníci môžu zoznámiť s morskými organizmami severného a juž-
ného Jadranu, tropických morí a európskych riek a jazier. V súčasnej dobe sa v centrálnej 
časti objektu buduje veľká nádrž pre žraloky s objemom 300 m2. Návštevník získa pod-
robné informácie o morskej flóre a faune a o chránených druhoch, ktoré žijú v Jadrane.
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Apartmány Al Pini 

HoTeL BeLveDere
aparTMány aI pInI

hotel Holiday 

kliMatizácia150 vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od Mora

wi-fi
zadarMo

Chorvátsko  >  mEdULIN

Poloha: čiastočne zrekonštruovaný hotel sa nachádza v tesnej blízkosti hotela 
Belvedere, cca 400 m od centra mesta Medulin, cca 10 km od centra Puly. VYBa-
VENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, obchod so 
suvenírmi, Wi-Fi ZaDarMo, vonkajšia terasa, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizo-
vané 2lôžkové izby so sprchou a WC, lCD Sat tv, telefónom, fénom, s možnosťou 
prístelky. Izby orientované na morskú stranu majú balkón a izby orientované na 
park majú francúzske okno. STraVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu, all InCluSIve light (12.5.- 8.9.) - plná penzia formou bufetu, čapované 
miestne nápoje k obedu a večeri (džús, víno, pivo), popoludňajšie občerstvenie 
(káva, čaj, koláč). Pláž: prírodná, okruhliaková, cca 150 m, piesočnatá pláž Bije-
ca cca 200 m. ŠPorT: 2 vonkajšie bazény s morskou vodou (ležadlá a slnečníky 
pri bazéne - ZaDarMo v obmedzenom množstve), detský bazén, tenisové kurty, 
stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, animácie, požičovňa 
bicyklov, vodné športy podľa miestnej ponuky. 

HR-009M / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)                                                                         od 349 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

Strava
31.3.-12.5. — 12.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.
15.9.-13.10. 8.9.-15.9. — — 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWC 2 POlPEnzIA 349 449 – – – –
1/2+1 SWCBM 2 POlPEnzIA 389 489 – – – –

1/2+1 SWC 2 All InClUSIVE lIGHT – – 469 549 609 679
1/2+1 SWCBM 2 All InClUSIVE lIGHT – – 499 579 639 709
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. dieťa od 2 do 3 rokov na prístelke - zadarMo. 
dieťa od 3 do 12 Rokov na pRístelke - zľava 50 %. dieťa do 12 Rokov na základnoM lôžku - zľava 30 %. osoba od 12 
Rokov na pRístelke - zľava 25 %.

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/7x all InCluSIve light, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: kom-
plexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, 
osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. na vyžiadanie: detská postieľka - ZaDarMo.

Poloha: apartmány umiestnené v kruhovom usporiadaní s vnútorným parkom, 
vzdialené cca 800 m od centra Medulinu, v blízkosti hotela Belvedere a holiday. 
VYBaVENIE: v blízkosti - reštaurácia, market, zmenáreň, trezor na recepcii, par-
kovisko. UBYToVaNIE: apartmány typ 1/a2+2 aP - 30 m2 - jedna 2lôžková spálňa, 
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, vybavený kuchyn. kút, sprcha 
a WC, Sat tv, fén, trezor, balkón alebo terasa. Klimatizácia za poplatok. STra-
VoVaNIE: individuálne. Pláž: okruhliaková, prírodná cca 200 m, piesočnatá pláž 
Bijeca cca 500 m, prístup na pláž cez miestnu komunikáciu. ŠPorT: tenisové kurty, 
minigolf, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, vodné športy podľa 
miestnej ponuky. PoZNáMKa: recepcia pre hostí ubytovaných v apartmánoch je 
v hoteli holiday. v sezóne jazdí popri pobreží Medulinu turistický vláčik. Pobyt so 
psom - 10 eur/deň - platba na mieste. 

HR-0093 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)                                                                               od 79 EUR / os.
aPartMán

PrI 
Počte
oSôB

7.4.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8.
15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/A2+2 AP 4 79 109 159 199 209 219
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko - zadarMo

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 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 Komfort: osoby do 18 
rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. na vyžiadanie: 
klimatizácia 49 eur/apartmán/týždeň, detská postieľka – ZaDarMo.

– 10 % do 15. 2. – 10 % do 15. 2.

200 vzdialenosť 
od Mora

pobyt Možný 
so psoM

pláž  
pre deti

pláž  
pre deti
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PoKoJ SWCB-St

Chorvátsko  >  dUgA UvALA

hotel duga Uvala 

wi-fi
zadarMo         100 vzdialenosť 

od Mora kliMatizácia vonkajší 
bazén

vnÚtorný 
bazén

Poloha: hotel nachádzajúci sa v pokojnej zátoke, obklopený typickou stredomor-
skou vegetáciou, cca 20 km od Puly, najbližšia dedina v okruhu cca 5 km. hotel 
sa skladá z hlavnej budovy a depandancu, s ktorým je prepojený nadzemným tu-
nelom. VYBaVENIE: reštaurácia, gril 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 mož-
nosť 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 prístelky 80 x 180 cm. Izby typu Su majú mimo-
riadne priestranný balkón s bočným výhľadom na more. STraVoVaNIE: polpenzia 
- formou bufetu alebo plná penzia - 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 (cca od 15.6.-15.9. uzavretý), 
wellness centrum s fínskou aj tureckou saunou, fitness, masáže (za poplatok na vy-
žiadanie), tenisové kurty, vodné športy. Možnosť využitia tenisových kurtov v čase 
od 12:00 do 14:00 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 na bezhotovostnú platbu v rámci rezortu. Platbou cez 
náramok má klient nárok na 20 % zľavu na všetky služby 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.
22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWCBM-SU 3 239 259 259 269 309 329 369
1/2+1 SWCB-ST 2 269 309 309 329 369 399 439
1/3+1 SWCBM-SU 2 219 239 239 259 289 309 349
Možné nástupy na pobyt denne denne so so so so so

ZľaVY PrE IZBU 1/2+1 SWcB-ST: dieťa do 12 rokov na prístelke zadarMo. PrE IZBU 1/3+1 SWcBM-SU: dieťa do 4 
Rokov na 3.lôžku - zľava 111 euR/týždeň, dieťa 4-14 Rokov na 3. lôžku - zľava 92 euR/týždeň. osoby na pRístelke platia 
zvýhodnenú cenu - dieťa do 4 Rokov 92 euR/týždeň, dieťa 3-14 Rokov 167 euR/týždeň, osoba od 14 Rokov 222 euR/týždeň.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: oso-
by do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov 1,80 eur/deň, obedov - dieťa 
do 4 rokov ZaDarMo, dieťa 4-14 rokov 37 eur/os./týždeň, osoba od 14 rokov 74 
eur/os./týždeň.
*aKCIa platí pre termíny pobytov 16.6.-8.9.

–10 % do 28. 2.*

–5 % do 30. 4.*

pláž
pre deti

Duga Uvala
Najjužnejšie letovisko na Kvarnerskej riviére, v zátoke Vinjole, 3 km juhovýchodne od obce 
Krnica, na juhovýchodnej strane Istrijského polostrova. Prednosťou letoviska je krásna ne-
dotknutá príroda v jeho okolí a výborné podmienky pre vodné športy. Priamo v letovisku 
je pekná okruhliaková pláž, ktorá prechádza do skalnatého pobrežia. V okolí sa nachádza 
niekoľko ďalších pláží, obklopených borovicovým lesom.



Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach |  35

CChorvátsko  >  dugA uvAlA / rABAC

200 vzdialenosť 
od Mora

Apartmány Hostin /

dieťa 
zadarMo

dieťa 
zadarMo 250 vzdialenosť 

od Mora

Mobilné domčeky Rabac 

vonkajší 
bazénkliMatizácia pobyt Možný 

so psoM
pobyt Možný 
so psoM

Poloha: apartmány sú umiestnené vo svahu v obci Krnica cca 20 km od Puly. 
VYBaVENIE: reštaurácia, bar, trezor, tv miestnosť, market, parkovisko ZaDarMo, 
Wi-Fi za poplatok. UBYToVaNIE: apartmány Garoful** - typ 1/3 a 1/4 StuDIa - jed-
na miestnosť s 3-4 lôžkami, typ 1/4 aP GallerY - jedna miestnosť s 2 lôžkami a 2 
lôžkami na galérii,  vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, Sat tv, balkón alebo 
terasa. Klimatizované apartmány roža***- typ 1/2+2 aP GallerY - jedna miest-
nosť s rozkladacím gaučom a 2 lôžka na galérií, typ 1/3 StuDIo - jedna miestnosť 
s 2lôžkami a rozkladacím gaučom vhodným pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti do 
15 rokov, typ 1/2+2 aP a 1/3+2 aP - jedna 2 alebo 3lôžková spálňa a denná miest-
nosť s 2lôžkami, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, Sat tv, balkón alebo 
terasa. STraVoVaNIE: individuálne. Pláž: prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 
200 m. ŠPorT: športové ihrisko, minigolf, požičovňa vodných bicyklov, požičovňa 
bicyklov, vodné športy. PoZNáMKa: odporúčame tým, ktorí chcú prežiť dovolenku 
v pokojnom prostredí. Prihlasovací poplatok - cca 1,25 eur/os. - platí sa na mies-
te. vratná kaucia 100 eur/apartmán - platí sa pri príchode na recepcii. Pobyt so 
psom na vyžiadanie – cca 8 eur/deň. 

HR-0272 / 0274 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)                                                                     od 79 EUR / os.
aPartMán

PrI 
Počte
oSôB

2.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-25.8.
1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

HR-0274 - ApARtmány HostIn - GARoFuL
1/3 STUDIO 3 99 119 149
1/4 STUDIO 4 79 99 129
1/4 AP GAllERY 4 89 109 139
HR-0272 - ApARtmány HostIn - RoŽA
1/3 STUDIO 3 129 159 189
1/2+2 AP GAllERY 4 119 139 169
1/2+2 AP 4 119 139 179
1/3+2 AP 5 119 139 169
Možné nástupy na pobyt denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na služby - zadarMo. dieťa do 15 Rokov bez lôžka v 1/3 studio v ap Roža - zadaRMo.

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, vý-
mena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň.

Poloha: domčeky v zeleni, v autokempe oliva, v blízkosti komplexu hotelov narcis, hedera 
a lido Palace, cca 300 m od centra rabacu. VYBaVENIE: centrálna reštaurácia, aperitív bar, 
zmenáreň, predajňa suvenírov, market, tanečná terasa. UBYToVaNIE: klimatizované domče-
ky - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s rozkladacím gaučom (prístelka pre 1 osobu), 
vybavený kuchynský kút s chladničkou, plynovým sporákom, Sat tv, Wi-Fi (za poplatok), 
kúpeľňa s WC, priestrannou terasou vybavenou záhradným nábytkom. Domčeky De luXe 
sú priestrannejšie a majú 2 kúpeľne. STraVoVaNIE: hr-013o – raňajky a večere formou 
bufetu, hr-0131 individuálne, s možnosťou dokúpenia polpenzie. Pláž: okruhliaková, prí-
rodná kamenistá, cca 100 - 250 m, vhodná pre deti. ŠPorT: vonkajší bazén, detský bazén, 
animácie, tenisové kurty, minigolf, ihrisko na loptové hry, vodné športy. PoZNáMKa: povinná 
vratná kaucia 50 eur/domček slúži na prípadnú úhradu zničeného zariadenia. uteráky nie 
sú súčasťou domčeka (možnosť zapožičania za poplatok). výmena posteľnej bielizne počas 
pobytu za poplatok. Povinný poplatok za záverečné upratovanie 15 eur/domček - hradí sa 
na mieste, čistiace prostriedky nie sú súčasťou vybavenia. 

HR-0130 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)  - POlPEnzIA                                                      od 199 EUR / os.
DoMčeK

PrI 
Počte
oSôB

17.3.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-7.7.
8.9.-21.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.

1/4+1 MH - 2 OSOBY 2 249 339 389
1/4+1 MH - 3 OSOBY 3 229 309 349
1/4+1 MH - 4 OSOBY 4 199 279 319
Možné nástupy na pobyt denne denne so
ZľaVY: dieťa do 6 rokov na lôžku alebo na prístelke s 2 dospelýMi  - zadarMo. na cenu za dieťa od 6 do 15 Rokov na 
lôžku alebo na pRístelke s 2 dospelýMi sa infoRMujte v ckvt.

HR0131 / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr)  - BEz STRAVY                                                    od 129 EUR / os.
DoMčeK

PrI 
Počte
oSôB

17.3.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
8.9.-21.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+1 MH 4 129 179 219 279
1/4+1 MH DE lUXE 4 179 219 259 329
Možné nástupy na pobyt denne denne denne so, ne
ZľaVY: osoba na pRístelke – platí 15 euR/os./týždeň

doprava:    ceny od 96 euR/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/bez stravy, posteľná bielizeň, spotrebu vody a ener-
gie, používanie kuchynského vybavenia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. *aKCIa platí pre uby-
tovanie bez stravy pre termíny pobytov do 19.5. a od 15.9., v ostatných termínoch zľava 10 %.

– 10 % do 1. 4. – 25 % do 31. 3.*
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Chorvátsko  >  RABAC

hotel Narcis , mimosa - Lido Palace  a Hedera 

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: komplex hotelov hedera (hr-
-013h), Mimosa-lido Palace (hr-013M) 

a narcis (hr-013r) v zeleni, cca 300 m od centra rabac. VYBaVENIE: reštaurácia, 
aperitív bar, pizzeria, zmenáreň, výťah, Wi-Fi na recepcii ZaDarMo, predajňa suve-
nírov, market, tanečná terasa, parkovisko ZaDarMo. UBYToVaNIE: moderne zariade-
né, klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, Sat tv, telefónom, fénom, trezo-
rom, chladničkou, Wi-Fi ZaDarMo, niektoré s možnosťou 1-2 prísteliek, 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 mine-
rálnej vody alebo džúsu + popoludňajšie občerstvenie – čaj, káva, sušienky (denne od 
16:00 do 17:00 hod.). Služba all InCluSIve - plná penzia formou bufetu, popolud-
ňajšie 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. PoZNáM-
Ka: 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 obmedze-
nom 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 Mimosa-lido Palace. v termí-
ne 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 10 %. **aKCIa platí pre hotel narcis v termínoch 
pobytov 2.6.-23.6., v ostatných termínoch zľava 5 %.

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/plná penzia/služby all InCluSIve, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č.281/2001Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 eur/deň. na vyžiadanie: detská postieľka (5 eur/deň) – platí sa na mieste.

wi-fi
zadarMo

dieťa 
zadarMo

–20 % do 31. 3.*

–10 % do 30. 4.**
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Chorvátsko  >  RABAC

hotel marina  

Poloha: hotel Marina je obklopený zeleňou, cca 800 m od centra mesta. VYBa-
VENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, Wi-Fi na recepcii 
ZaDarMo, tv miestnosť, tanečná terasa so živou hudbou. UBYToVaNIE: 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, Sat tv, telefónom. typ 1/2+1 SWCBM-SW - 2lôžková izba 
s prístelkou, balkónom a s výhľadom na more. STraVoVaNIE: raňajky a večere 
formou bufetu. Pláž: prírodná, okruhliaková, betónové pláty, cca 50 m, vhodná 
pre deti. Prístup na pláž po schodoch. ŠPorT: vonkajší bazén s morskou vodou, 
plážový volejbal, aerobic, animácie, v blízkosti - tenisové kurty, stolný tenis, mi-
nigolf, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNáMKa: nestrážené parkovisko 
ZaDarMo. 

50 vzdialenosť 
od Mora

pláž
pre deti

vonkajší 
bazén

wi-fi
zadarMo

HR-185R / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 219 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.
8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWC 2 219 259 289 329 369 399 459
1/2 SWCM 2 259 289 329 369 419 459 509
1/2+1 SWCBM-SW 2 289 349 399 439 509 549 599
Možné nástupy na pobyt so so so so so so so

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke s 2 dospe-
lýMi - zadarMo. osoba od 12 Rokov na pRístelke - zľava 15 %.

doprava:    ceny od 96 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 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 eur/deň.

–10 % do 31. 3.

Tip na výlet – Brijunské ostrovy
- takmer celodenný výlet loďou do národného parku, ktorý zahŕňa 12 ostrovov. Náv-
števníci si prehliadnu Veliki Brijun, veľkú časť tohto ostrova prejdú turistickým vláčikom, 
navštívia safari park, obzrú si zaujímavú výstavu fotografií Tito na Brijunoch a výstavu 
venovanú Paulovi Kuppelwieserovi. Vláčik ďalej prechádza okolo zátoky Verige, kde si už 
bohatí Rímania budovali svoje letné sídla. Na Brijunských ostrovoch sa z plodu určitého 
druhu opuncií vyrába na Jadrane ako na jedinom mieste v Európe výborná pálenka
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KvARNeR
Prímorské kúpele, kvitnúce záhrady a najväčšie jadranské ostrovy 

Kvarnerská riviéra, pobrežie obmývané vodami Rijeckého a Kvarner-
ského zálivu, láka predovšetkým príjemným miernym podnebím, roz-
manitou subtropickou vegetáciou a tradičnými prímorskými kúpeľmi. 
v minulosti sa tu schádzala aristokratická smotánka vo svojich vilách 
a letohrádkoch a námorníci z Lošinju privážali zo 
svojich plavieb množstvo exotických rastlín, ktoré 
sadili do vlastných záhrad. 
Z vnútrozemia sem zasahuje lesnaté pohorie Učka 
s množstvom turistických chodníčkov. nájdete tu 
množstvo miest s jedinečnou atmosférou: pokojné 
kúpeľné  letovisko opatija, rušné mesto rijeka so živou 
mestskou triedou aj malé starobylé mestečká na najväč-
ších chorvátskych ostrovoch Krk a Cres.

od letoviska Duga Uvala, cez rabac, až po opatiju vás 
bude sprevádzať pestrá zmes vôní: kvitnúce kríky šalvií, 
trsy levandule a rozmarínu. odpočiniete si v tieni olivovní-
kov, pínií a košatých borovíc. v pobrežných vodách okolo 
Cresu a Lošinju môžete pozorovať delfíny, na Crese objavíte 
vzácne vtáčie druhy v unikátnej ornitologickej rezervácii a na 
ostrove Mali Lošinj na vašu návštevu čaká záchranná stanica 
morských korytnačiek. 

Mestá a mestečká: metropola rijeka, kúpeľné mestá opatija, 
Crikvenica, Selce, historické mestečká Krk, Baška, omišalj.

Prírodné zaujímavosti: pamiatka parkovej architektúry park 
angiolina a Sv. Jakov v opatiji, lesopark Učka, lesopark Dubec 
na Krku, park Komrčar a lesopark Dundo na rabe, lesopark 
a archeologický park Čikat na ostrove Mali Lošinj.

Miestne dobroty a suveníry: kvalitné olivy a olivový olej, korenie 
rozmarín a šalvia, rozmarínový a levanduľový med, miestne vína „vrb-
nická žlahtina“ (Krk), divoká špargľa, krkský pršut a syr, šperk Morčić 
(rijeka), bašská tabuľka (Baška), výrobky so sušenou levanduľou.

Rijeka
rijeka je tretie najväčšie mesto Chorvátska, najdôležitejší prístav 
a moderná metropola Kvarneru. Medzi hlavné turistické lákadlá patrí 
rijecký karneval, živá mestská trieda Korzo, Trsatský hrad a unikátne 
digitálne planetárium.

Unikátní most na ostrov Krk 
Most spája ostrov Krk s pevninou, tiahne sa od mestečka Kraljevica, 
cez ostrovček Sveti Marko až na severovýchodný cíp ostrova Krk. Tvo-
ria ho 2 vznosné oblúky a celková dĺžka dosahuje 1309 m. Za prejazd 
autom sa platí mýto. 

Foto: Ivo BIočIna, ChorvatSKé turIStICKé SDružení, IluStrační Foto
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remisens Family hotel marina 

Chorvátsko  >  mOšćENIčKA dRAgA

kliMatizáciadieťa 
zadarMo

vzdialenosť 
od Mora wellness bezbariérový 

prístup30

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: renovovaný moderný hotel át-
riového typu sa nachádza na 1 km dlhej 

okruhliakovej pláži v letovisku Mošćenička Draga. VYBaVENIE: reštaurácia, kaviareň, 
pizzéria, plážový bar, konferenčná sála, trezor na recepcií - za poplatok, terasa. UBY-
ToVaNIE: komfortné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, Sat tv, telefó-
nom, minibarom, fénom, Wi-Fi ZaDarMo, niektoré s možnosťou prístelky. Izby typu 
1/2 SWC sú orientované do átria. Izby typu 1/2+2 - dve 2lôžkové izby oddelené dve-
rami. v hoteli sú k dispozícii 4 izby vhodné pre osoby na vozíčku. STraVoVaNIE: 
v termíne do 28.6.. a od 16.9. polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, k večeri sú 
ZaDarMo miestne čapované nápoje (pivo, víno, džús), v termíne 29.6.-15.9. - plná 
penzia - raňajky, obed a večera formou bufetu, k obedu a večeri sú ZaDarMo miest-
ne čapované nápoje (pivo, víno, džús). Pláž: okruhliaková, cca 30 m, sprchy na pláži. 
ŠPorT: nový vonkajší bazén, Five elements wellness centrum - vyhrievaný vnútorný 
bazén s morskou vodou, vonkajší detský bazén (v prevádzke v 7.-8. mesiaci), ležadlá 
pri bazéne v obmedzenom množstve ZaDarMo, whirlpool, sauna (infračervená, fín-
ska, turecká), relax zóna, fitness, tenisové kurty (za poplatok), masáže (za poplatok), 
kozmetický salón, solárium (za poplatok), detské ihrisko s atrakciami, animácie pre 
deti a dospelých, vodné športy. PoZNáMKa: parkovanie za poplatok - cca 8 eur/deň, 
v termíne 1.7. - 1.9. cca 10 eur/deň - platí sa jednorazovo na recepcii.

HR-015R / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 369 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

21.4.-5.5. 5.5.-12.5. 12.5.-29.6. 29.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.
16.9.-6.10. — — 18.8.-16.9. — —

1/2 SWC-ATRIUM 2 369 389 439 629 639 719
1/2+1 SWCB-SU 2 429 449 499 719 729 829
1/2+2 FAMIlY ST ATRIUM 4 639 669 759 1 089 1 109 1 249
1/2+2 FAMIlY SU 4 719 759 859 1 239 1 259 1 419
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: do 3 rokov bez nároku na lôžko - zadarMo. dieťa od 3 do 14 Rokov s 2 dospelýMi - zadaRMo. dieťa od 3 do 14 
Rokov s 1 dospelýM v izbe 1/2 - zľava 30%. ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: prvé dieťa od 3 do 14 rokov s 2 osobaMi - zadarMo 
a dRuhé dieťa bez lôžka od 3 do 14 Rokov - zľava 50 %. osoba od 14 Rokov na pRístelke - zľava 15 %. ZľaVY PrE IZBU 
1/2+2: osoba od 14 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. ZVláŠTNE ZľaVY: v teRMínoch pobytu 13.5.-24.5. váM poskytneMe 
MiMoRiadnu zľavu 10 %, ktoRú je Možné koMbinovať so zľavou za skoRý nákup.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, pobytová taxa, prihlasovací po-
platok, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: 
komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/
deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. na vyžiadanie - detská postieľka - 11eur/
deň, pobyt so psom - cca 20 eur/deň (platba na mieste).

pobyt Možný 
so psoM

–15 % do 28. 2.
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Chorvátsko  >  OStROv vELI LOšINJ / mALI  LOšINJ

hotel vitality Punta 

kliMatizácia50 vzdialenosť 
od Mora wellness

Odporúčame pre náročných Poloha: moderný, novo zrekonštruova-
ný hotel na okraji letoviska veli lošinj. 

VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, výťah, zmenáreň, parkovisko ZaDarMo. UBY-
ToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, Sat tv, telefónom, fénom, 
trezorom, minibarom, Wi-Fi ZaDarMo, balkónom. Izby označené Su majú navyše 
prístelku. Izby 1/2+2 SuIte BM - 2lôžkova spálňa a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 deti do 12 rokov alebo 1 osobu od 12 rokov, balkónom a orientáciou 
na morskú stranu. STraVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Pláž: 
okruhliaková, kamenistá, cca 50 m. ŠPorT: vonkajší bazén s morskou vodou, vyhrie-
vaný vnútorný bazén s morskou vodou, fínska sauna, bio sauna, relax zóna, fitness 
(po dohode s recepciou), whirlpool, wellness centrum, masáže, tenisové kurty. Po-
ZNáMKa: ZaDarMo pre klientov - zapožičanie uterákov na pláž (1ks/os.), pre hostí 
hotela župan,papuče, ležadlá a slnečníky pri bazéne (v obmedzenom množstve), 
aquaaerobic, nordic walking. Izby typu 2+2 SuIte - BM - predaj na vyžiadanie. Mož-
nosť parkovania v garáži cca 60 hrK/deň - na vyžiadanie, platí sa na mieste. Prihla-
sovací poplatok – cca 1 eur/os./pobyt – platí sa na mieste.

HR-038P / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 499 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

26.5.-2.6. — — 2.6.-16.6. 16.6.-14.7. 14.7.-25.8.
— 1.9.-24.9. 25.8.-26.9. — — —

1/2 SWCB-ST 2 499 499 539 559 639 759
1/2 SWCBM-ST 2 529 529 579 589 679 799
1/2+1 SWCB-SU 2 539 549 589 609 699 809
1/2+2 SUITE-BM 2 819 819 889 919 1 039 1 199
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY PrE IZBU 1/2+1: dieťa do 7 rokov na prístelke - zadarMo. dieťa od 7 do 12 Rokov na pRístelke - zľava 50 %. 
osoba od 12 Rokov na pRístelke - zľava 20 %. ZľaVY PrE IZBU 1/2+2: dieťa do 12 rokov na prístelke - zadarMo. 
osoba od 12 Rokov na pRístelke – zľava 70 %.

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie č. 281/2001 Z.z. 
MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 
rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. na vyžiadanie:detská postieľ-
ka 4 eur/deň - platba na mieste.

Wellness hotel Aurora 

Odporúčame pre páry Poloha: moderný zrekonštruovaný hotel 
v zeleni, cca 2 km od centra mesta Mali 

lošinj. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi ZaDarMo, plážová 
reštaurácia, detský klub, zmenáreň, konferenčná sála. UBYToVaNIE: klimatizované 
2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, Sat tv, telefónom, minibarom, fénom, tre-
zorom, Wi- Fi ZaDarMo. Izby St - niektoré s možnosťou prístelky vhodné pre deti do 
7 rokov. Izby PreMIuM sú priestrannejšie, BM s priamym pohľadom na more. Izba 
1/2+2 SuIte s orientáciou na morskú stranu - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s 2 
rozkladacími gaučami, vhodnými pre 2 deti do 16 rokov. STraVoVaNIE: raňajky a veče-
re formou bufetu. Strava pre alergikov na vyžiadanie. Pláž: prírodná, okruhliaková, cca 
50 m. v blízkosti sa nachádza FKK pláž. ŠPorT: vnútorný a vonkajší bazén s morskou 
vodou, whirlpool, tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, biliard, bowling, plážový volej-
bal, požičovňa bicyklov, animácie, wellness - sauna (turecká, fínska, biosauna), masáže, 
fitness, relax zóna, vodné športy. PoZNáMKa: ZaDarMo - župan a papuče na izbe, le-
žadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži (v obmedzenom množstve), uterák na pláž, 
možnosť využitia vo Family hoteli vespera - MInI KluB pre deti 5-12 rokov, teen KluB 
pre deti 12-16, ktorý zahŕňa profesionálny športový, zábavný a vzdelávací program, 
snack na obed. Prihlasovací poplatok - cca 1 eur/os./pobyt - platí sa na mieste.

HR-038A / cENa Za oSoBU/T ý ždEň (EUr) od 459 EUR / os.
IZBa

PrI 
Počte
oSôB

— 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 SWCB-ST 2 459 479 529 609 619 709
1/2 SWCBM-ST 2 509 529 579 669 689 779
1/2+1 SWCBM-ST 2 529 549 599 689 709 789
1/2+1 B-PREMIUM 2 579 599 659 779 809 909
1/2+1 BM-PREMIUM 2 609 639 709 869 899 1 009
1/2+2 SUITE 2 719 759 859 999 1 029 1 159
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY PrE IZBU 1/2+1 BM-ST: dieťa do 7 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. ZľaVY PrE IZBU PrEMIUM: dieta do 12 
rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. osoba od 12 Rokov na pRístelke s 2 dospelýMi - zľava 40 %. ZľaVY PrE IZBU SUITE: 
dieťa do 12 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. osoba od 12 Rokov s 2 dospelýMi - zľava 70 %.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MožNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Kom-
fort: osoby do 18 rokov - 1,10 eur/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eur/deň. na 
vyžiadanie: detská postieľka – cca 4 eur/deň.

50rodinné 
izby

vzdialenosť 
od Mora kliMatizácia wi-fi

zadarMo
dieťa 
zadarMo

– 15 % do 28. 2. – 15 % do 28. 2.

vonkajší 
bazén



Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach  |  41

Family Hotel Vespera 

CHorvátsko  >  OSTROV mali  lOšinj

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.

50Rodinné 
izby

vzdialenosť 
od moRa klimatizácia Wi-Fi

zadaRmo
dieťa 
zadaRmo

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 Kom-
fort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 

–15 % do 28. 2.

pláž
pRe deti

vonkajší 
bazén

nápoje k večeRi 
zadaRmo
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chorVátsko  >  crikvenica

Wi-Fi
zadarmo150 vzdialenosť 

od mora

hotel Omorika 

Poloha: zrekonštruovaný hotel vo svahu, cca 2,5 km severne od centra Crikvenice. 
VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosť, Wi-Fi na 
recepcii ZADARMO, výťah, konferenčná sála, trezor na recepcii za poplatok, tera-
sa, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, 
telefónom, trezorom, minibarom, Wi-Fi ZADARMO, niektoré s možnosťou prístelky 
a balkónom. Izby označené SW majú priamy výhľad na more. STRaVoVaNIE: raňajky 
a večere formou bufetu, k večeri ZADARMO miestne čapované nápoje (pivo, víno, 
minerálna voda a džús). PlÁŽ: okruhliaková, vhodná pre deti, cca 150 m, prístup na 
pláž cez miestnu komunikáciu, sprchy na pláži. ŠPoRT: tenisové kurty, minigolf, špor-
tové ihrisko, animácie, vodné športy, klienti môžu využívať vonkajší bazén v areáli Ad 
Turres (cca 200 m). PoZNÁMKa: pobyt so psom cca 15 EUR/deň – platba na mieste. 

HR-017O / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 229 eUr / os.
IZbA

PRI 
POčTE
OSôb

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
6.10.-28.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWC 2 229 249 349 399 479
1/2+1 SWCBM 2 249 279 389 449 519
1/2 SWCBM-SW 2 269 299 399 469 539
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu – zadarmo. Prvé dieťa do 6 rokov s 2 dosPelými - zadar-
mo. druhé dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko s polpenziou s 2 dospelýMi – zľava 50 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 
dospelýMi - zľava 50%. dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 30 %. dieťa do 6 rokov s 1 dospelýM v období: do 
2.6. a od 22.9. – zľava 40%, 2.6.-22.9. - zľava 30 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6. a od 22.9. - zľava 
30 %, 2.6.- 22.9. – zľava 20%. osoba od 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: pri zakúpení pobytu na 
10 a viac nocí váM poskytneMe MiMoriadnu zľavu 3 %, ktorú nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup. 

doPrava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, prihlasovací poplatok, zákonné po-
istenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 
EUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka (5 EUR/deň).

Pláž
Pre deti

dieťa 
zadarmo

hotel esplanade  

Wi-Fi
zadarmo

dieťa 
zadarmo 300 vzdialenosť 

od mora
Pláž  
Pre deti

Poloha: v roku 2017 kompletne renovo-
vaný hotel skladajúci sa z 2 budov v južnej 

časti letoviska, cca 600 m od centra Crikvenice, v bezprostrednej blízkosti crikvenickej pie-
sočnatej pláže. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, terasa, TV miestnosť, výťah, Wi-Fi 
na recepcii ZADARMO, trezor, konferenčná sála, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 
1-2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou a WC, SAT TV, telefónom, trezorom, fénom, mi-
nibarom, Wi-Fi ZADARMO, niektoré s možnosťou prístelky (vhodná pre deti do 12 rokov, 
rozkladací gauč). Apartmány typu 1/2(+1) AP-SU (cca 25 m2) a 1/2(+1) AP-PREM (cca 30 
m2)- 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom oddelené dverami. STRa-
VoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: okruhliakovo-piesočnatá, 
obľúbená piesočnatá mestská platená pláž cca 30 m, neplatená cca 300 m, sprchy na 
pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén, wellness: sauny, masáže, vírivka, relaxačná miestnosť, v blíz-
kosti - ihrisko na loptové hry, stolný tenis, minigolf, vodné športy podľa miestnej ponuky. 
PoZNÁMKa: poplatok za mestskú pláž pre hotelových hostí: - dieťa do 14 rokov cca 8 HRK/
deň, osoba od 14rokov cca 12 HRK/deň. Parkovisko ZADARMO (v obmedzenom množstve).

HR-017E / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 299 eUr / os.
IZbA/APARTMáN

PRI 
POčTE
OSôb

2.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB 2 299 339 389 559 649
1/2 SWCBM 2 349 409 449 659 779
1/2+1 SWCBM - pREM. 2 379 429 489 709 829
1/2+1 Ap-Su 2 459 519 579 849 1 009
1/2+1 Ap-pREM 2 489 559 629 909 1 069
1/1 SWCB 1 379 429 489 709 829
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. Prvé dieťa do 6 rokov s 2 dosPelými - zadarmo. 
druhé dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko s polpenziou s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 do-
spelýMi - zľava 50 %. dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 30 %. dieťa do 6 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6. 
a od 22.9. - zľava 40 %, 2.6.-22.9. – zľava 30 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6. a od 22.9. - zľava 30 
%, 2.6.-22.9. – zľava 20 %. osoba od 18 rokov s dvoMa dospelýMi - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: pri zakúpení ubytovania 
na 10 a viac nocí váM poskytneMe MiMoriadnu zľavu 3 %, ktorú nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup. 

doPrava:    ceny od 96 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, prihlasovací poplatok, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestov-
ného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
– 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka cca 7 EUR/deň.

– 10 % do 31. 3.– 10 % do 31. 3.

Ďalšie tipy na Vašu dovolenku v Crikvenici so zľavou až 20 % 
na www.ckvt.sk

Odporúčame pre náročných

Pobyt možný 
so Psom
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CHorvátsko  >  cRikVEnica

Poloha: pavilóny (HR-017K) a bungalovy (HR-017B) v miernom svahu v borovicovom 
háji na polostrove Kačjak, cca 5 km severne od mesta Crikvenica. VYBaVENIE: v are-
áli - centrálna reštaurácia, aperitív bar, trezor na recepcii za poplatok, TV miestnosť, 
Wi-Fi na recepcii ZADARMO, terasa, predajňa suvenírov, parkovisko. UBYToVaNIE: 
pavilóny - jednoducho vybavené 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, s možno-
sťou prístelky. Bungalovy - prízemné bungalovy - izba s 2-3lôžkami so sprchou a WC, 
terasou (v 2lôžkovom BGW spoločná terasa so susedným bungalovom). 1/4 BGW - dve 
2lôžkové izby so spoločnou sprchou a WC, terasou. STRaVoVaNIE: raňajky a večere 
formou bufetu v centrálnej reštaurácii. PlÁŽ: kamenistá a betónové pláty, cca 50-200 
m, sprchy na pláži, vo vzdialenosti cca 200-300 m okruhliaková pláž, vhodná pre deti. 
ŠPoRT: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre deti a na loptové hry, vodné 
športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: parkovanie ZADARMO. Vhodné pre menej 
náročnú klientelu. Z Kačjaku jazdí do Crikvenice turistický vláčik (za poplatok).

HR-017K / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 149 EUR / os.
PAVILON

PRI 
POčTE
OSôB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
— 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2+1 SWCBM 2 149 169 209 239 279
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

HR-017B / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 149 EUR / os.
BUNGALOV

PRI 
POčTE
OSôB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 BGW 2 149 169 209 239 279
1/3 BGW 3 149 169 209 239 279
1/4 BGW 4 179 199 239 259 309
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY PRE PaVIlóNY: dieťa do 6 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. 2. dieťa do 6 rokov bez lôžka – zľava 50 %. dieťa od 
6 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa do 6 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6.a od 22.9. - zľava 40 %, 2.6.-22.9. 
- zľava 30 %. dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 30 %. ZľaVY PRE BUNgaloVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku 
na lôžko a stRavu – zadaRmo. ZľaVY PRE 1/2 BgW: dieťa do 6 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6. a od 22.9. - zľava 
40 %, 2.6.-22.9. - zľava 30 %.  dieťa od 6-12 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6. a od 22.9. – zľava 30 %, 2.6.-22.9. – zľava 20 
%. ZľaVY PRE: 1/3 BgW: dieťa do 6 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. 
ZľaVY PRE: 1/4 BgW: dieťa do 6 Rokov na 4.lôžku - zadaRmo. dieťa od 6 do 12 rokov na 4.lôžku - zľava 50 ZVlÁŠTNE 
ZľaVY: V terMínoch do 9.6. a od 8.9. váM pri pobytoch na MiniMálne 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 %. - zľavy 
nie je Možné koMbinovať so zľavaMi za skorý nákup. 

dopRava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa prihlasovaní poplatok, zákonné poiste-
nie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poiste-
nia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

Pavilóny a bungalovy kačjak 

100 vzdialenosť 
od moRa

pláž
pRe deti

dieťa 
zadaRmo

Wi-Fi
zadaRmo

–10 % do 31. 1.

Náš tip na výlet – Opatija
História mesta siaha do 15.storočia,  kedy tu bol založený kláštor. Opatija je mesto 
na východe Istrie, neďaleko od Rijeky. Za Rakúsko - Uhorska sa toto mestečko stalo 
vychýrenými klimatickými kúpeľmi pre panovníkov a spoločenskú smotánku. Prvým 
hotelom bola vila Angiolina, kde sa teraz nachádza Múzeum cestovného ruchu. Sym-
bolom Opatije sa stala socha „Dievča s čajkou“, ktorá bola na mieste postavená 
v roku 1956. V Opatiji sa môžete prejsť po 12 km dlhej promenáde „lungo mare“, 
ktorú lemujú staré rakúske vily, navštíviť jeden z množstva parkov alebo sa pozrieť 
do kostola sv. Jakuba, ktorý je postavený na základoch benediktínskeho kláštora. 
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Hotel  a pavilóny  Slaven 

50 vzdialenosť 
od mora

Hotel Katarina  

50 vzdialenosť 
od mora

Wi-Fi
zadarmo

Wi-Fi
zadarmo klimatizácia

cHorVátsko  >  Selce

Wellness

Poloha: hotel (HR-107N) a pavilóny (HR-017S) sa nachádzajú v parku, cca 300 m 
od centra mesta Selce a 3 km južne od Crikvenice. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív 
bar, trezor na recepcii za poplatok, TV miestnosť, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, terasa, 
parkovisko. UBYToVaNIE: hotel - klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT 
TV, telefón, s novším vybavením a s možnosťou prístelky. Pavilóny – jednoducho vy-
bavené 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, s možnosťou prístelky. STraVoVa-
NIE: raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: okruhliaková a betónové pláty, cca 50 m, 
sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPorT: v blízkosti - ihrisko 
na loptové hry, stolný tenis, minigolf, vodné športy podľa miestnej ponuky. Poznám-
ka: parkovanie ZADARMO. Ubytovanie je vhodné pre menej náročnú klientelu.

HR-017N / HR-017S / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUr) od 149 eUR / os.
IZbA

PRI 
POčTe
OSôb

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

HR-017N - HOTEL SLAVEN

1/2+1 SWC 2 199 229 309 369 419
1/2+1 SWCBM 2 219 249 349 419 459
1/1 SWCBM 1 279 319 449 539 589
HR-017S - PAVILONY SLAVEN

1/2+1 SWCBM 2 149 169 209 259 279
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

zľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. dieťa do 6 rokov s 2 dospelými - zadarmo. 
druhé dieťa do 6 rokov bez lôžka s polpenziou s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 
50 %. dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 30 %. dieťa do 6 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6. a od 22.9. - 
zľava 40 %, 2.6.-22.9. - zľava 30 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 1 dospelýM v období: do 2.6. a od 22.9. - zľava 30 %, 2.6.-22.9. 
zľava 20%. osoba od 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %. zVlÁŠTNE zľaVY: v terMínoch pobytu do 9.6. a od 8.9. váM 
pri pobyte na Min. 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 % (zľavu nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý 
nákup). pri zakúpení pobytu na 10 nocí a viac váM poskytneMe MiMoriadnu zľavu 3 %, nie je Možné koMbinovať so 
zľavou za skorý nákup.

doprava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, prihlasovací poplatok, zákonné po-
istenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 
eUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka - cca 5 eUR/deň (platba na mieste).

Poloha: novo renovovaný hotel nachádzajúci sa cca 300 m od centra mestečka 
Selce. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar s terasou, trezor 
na recepcii za poplatok, konferenčná sála, TV miestnosť, výťah, Wi-Fi na recepcii 
ZADARMO. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, 
telefónom, fénom, trezorom, minibarom, Wi-Fi, niektoré izby sú s balkónom a s mož-
nosťou prístelky. Izba typu 1/2+2 SWCb  sú dve 2lôžkové izby prepojené dverami. 
STraVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. S možnosťou dokúpenia 
obedov (na vyžiadanie). PlÁŽ: okruhliaková, betónové pláty, cca 50 m, sprchy na plá-
ži, prístup na pláž po schodoch, cez miestnu komunikáciu. ŠPorT: vnútorný a vonka-
jší bazén s morskou vodou, detský bazén, wellness – bazén s vyhrievanou morskou 
vodou, hydromasážny bazén, fínska a bio sauna, turecké kúpele, relaxačná miestno-
sť, požičovňa bicyklov, vodné športy podľa miestnej ponuky. PozNÁMKa: parkovanie 
ZADARMO (v obmedzenom množstve). Ležadlá a slnečníky pri bazéne (v obmedze-
nom množstve - za poplatok). Izba 1/2 SWC-ATRIUM - predaj na vyžiadanie.

HR-017V / cENa za oSoBU/T ý ŽdEň (EUr) od 279 eUR / os.
IZbA

PRI 
POčTe
OSôb

2.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWC-ATRIUM 2 279 309 399 479 559
1/2 SWC 2 289 309 409 489 569
1/2 SWCB 2 299 329 419 499 579
1/2 SWCM 2 299 329 419 499 579
1/2+1 SWCBM 2 319 349 439 529 609
1/2+2 SWCB 4 359 389 489 569 649
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
zľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu – zadarmo. zľaVY PrE IzBU 1/2 a 1/2+1: prvé dieťa do 6 rokov s 
2 dospelými - zadarmo. druhé dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko s polpenziou s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa do 6 do 12 
rokov s 2 dospelýMi – zľava 50 %.  dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 30 %. dieťa do 6 rokov s 1 dospelýM v období: 
do 2.6. a od 22.9. - zľava 40 %, 2.6.-22.9. - zľava 30 %. dieťa od 6 do 12 let s 1 dospelýM v období: do 2.6. a od 22.9. - zľava 30 %, 2.6.-
22.9. - zľava 20 %. osoba od 18 let s 2 dospelýMi  - zľava 20 %. zľaVY PrE IzBU 1/2+2: dieťa do 6 rokov na 4. lôžku - zadarMo. 
dieťa od 6 do 12 rokov na 4. lôžku zľava 50 %. dieťa od 12 do 18 rokov na  štvrtoM lôžku - zľava 30 %. zVlÁŠTNE zľaVY: pri 
zakúpení pobytu na 10 nocí a viac váM poskytneMe MiMoriadnu zľavu 3 %, nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup. 

doprava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, prihlasovací poplatok, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 eUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 eUR/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka 5 eUR/deň.

– 10 % do 31. 3.– 10 % do 31. 3.

dieťa 
zadarmo

dieťa 
zadarmo
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apartmánydEtský svEt

Odporúčame pre náročných Poloha: luxusné, moderné stredisko – hotel 
(HR-106N) a apartmány (HR-1061) vo svahu 

v borovicovom háji, vzdialené cca 2 km od mesta Novi Vinodolski. VYBaVENIE: v areáli - reštau-
rácia, koktejl bar, pizzeria, beauty salón, zmenáreň, konferenčná sála, obchodíky, terasa. UBYTo-
VaNIE: HOTEL – klimatizované izby - typ 1/2 SWC - 2lôžková izba - cca 28 m2, typ 1/2 J.SUITE - 
veľkosť cca 40-50 m2 - 2lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť, 2 x LCD TV, sprcha 
a WC, balkón, typ 1/4 FAMILY - veľkosť cca 50 m2 - dve 2lôžkové izby (jedna s manželskou po-
steľou a vlastnou kúpeľňou a druhá spálňa s oddelenými lôžkami taktiež s vlastnou kúpeľňou), 
izba má malý balkónik. Izby sú vždy vybavené telefónom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO, minibarom, 
fénom, županom, papučami. Izby s označením SW sú orientované na morskú stranu. APARTMá-
NY - typ 1/2+1 Premium FAMILY 1 - veľkosť cca 47- 55 m2 - 2lôžková spálňa, denná miestnosť 
s možnosťou prístelky, balkón (pre 2 dospelé osoby os. a dieťa do 12 rokov). Typ 1/2+2 PREMIUM 
FAMILY 2 (pre 2 dospelých, 1 dieťa do 18 rokov a 1 dieťa do 12 rokov) - veľkosť cca 58-66 m2 - dve 
2lôžkové spálne (z toho jedna s poschodovou posteľou), denná miestnosť. Typ 1/4 Premium FA-
MILY 3- veľkosť cca 66-75 m2 - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť, balkón, vždy vybavený ku-
chyn. kút, kávovar, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, telefón, fén, trezor, kúpeľňa s vaňou alebo sprchou 
a WC. Typ 1/4 Deluxe - veľkosť 90 m2 - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť, terasa s posedením 
orientovaná na more, vybavený kuchyn. kút, kávovar, 2x LCD TV, Wi-Fi ZADARMO, telefón, fén, 
trezor, 2x kúpeľňa, WC. STRaVoVaNIE: hotel - raňajky formou bufetu, s možnosťou dokúpenia 
večerí. Apartmány – individuálne s možnosťou dokúpenia raňajok a polpenzie. PlÁŽ: hotelová 
pláž okruhliaková, kamenistá, cca 50-300 m. ŠPoRT: vonkajšie bazény, detský bazén, wellness 
centrum (za poplatok - vnútorný bazén, jacuzzi, masáže, parná sauna, fitness, kozmetika, salón 
krásy, relaxačná miestnosť), detské mestečko, tenisové centrum, stolný tenis, ihrisko na loptové 
hry, plážový volejbal, potápanie, animácie pre deti, vodné športy. PoZNÁMKa: klienti majú ZA-
DARMO - vstup do vonkajšieho bazéna, detského hradu. Vstup do wellness centra NoviSpa - za 
poplatok 10 EUR/osoba/deň - všetko iba pre osoby od 16 rokov . Ležadlá a slnečníky pri bazé-

CHorvátsko  >  nOVi VinODOlSki

Hotel The View  a apartmány novi 

Wellness50 vzdialenosť 
od moRa

Wi-Fi
zadaRmo

vonkajší 
bazén klimatizácia

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 31. 3.**

Vybrané apartmány novi Vinodolski – novi vinodolski na www.ckvt.sk

pláž  
pRe deti

noch ZADARMO (v obmedzenom množstve). Parkovanie za poplatok cca 10 EUR/deň - platí sa na 
mieste. Pri apartmánoch kaucia 200 EUR - platí sa na recepcii. Pobytová taxa cca 1,10 EUR/os./
Deň – platí sa na mieste. Možnosť ubytovať sa po 16. hodine.

HR-106N, HR-1061 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 199 EUR / os.
IZBA/APARTMáN

PRI 
POčTE
OSôB

29.3.-12.5. 12.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.
22.9.-6.10. — 8.9.-22.9. — 25.8.-8.9. — —

Hr-106N - HOtEL tHE VIEW S raŇaJKamI
1/2 SWC STANdARd 2 369 379 459 479 649 659 719
1/2 JuNIOR SuITE 2 419 439 529 559 749 759 829
1/2 J.SuITE-SW 2 459 479 579 609 819 839 909
1/4 FAMILY 4 339 349 419 449 599 609 669
1/4 FAMILY SW 4 389 399 479 509 689 699 769
Hr-1061 - aPartmÁNY FamILY NOVI BEz StraVY
1/2+1 pREMIuM FAMILY 1 3 199 209 249 269 359 369 419
1/2+2 pREMIuM FAMILY 2 4 199 199 239 249 339 349 399
1/4 pREMIuM FAMILY 3 4 219 229 279 289 389 399 459
1/4 dELuxE 4 289 299 359 379 519 529 599
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY hoTEl: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko so stRavou – zadaRmo.

dopRava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: HOTEL - 7x ubytovanie, 7x raňajky. APARTMáNY - 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 
* AKCIA platí pre termíny pobytov na min. 7 nocí do 15.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 20 %. 
**AKCIA platí pre termíny pobytov na min.7 nocí do 15.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 15 %.
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chorVátsko  >  klenovica / nJivice

hotel Jadran 

Poloha: hotel je umiestnený priamo na pobreží, cca 200 m od centra rybárskeho 
mestečka Njivice. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, koz-
metický salón, zmenáreň, trezor, Wi-Fi na recepcii a lobby ZADARMO, TV miest-
nosť, parkovanie. UBYToVaNIE: rekonštruované klimatizované 2lôžkové izby so 
sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, telefónom, fénom, minibarom, niektoré 
s možnosťou prístelky (rozkladací gauč). STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou 
bufetu. K večeri sú ZADARMO miestne čapované nápoje (pivo, víno, voda, džús). 
PlÁŽ: okruhliaková, kamenistá, betónové pláty, cca 10-50 m. ŠPoRT: tenisové kurty, 
stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, vodné športy, fitness, v blízkosti je športové 
centrum, animácie pre deti. PoZNÁMKa: pobytová taxa cca 1,10 EUR/os./deň - platí 
sa na mieste.

HR-020J / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 239 eUR / os.
IZbA

PRI 
POčTE
OSôb

— 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
15.9.-8.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWC 2 239 269 339 439 519
1/2+1 SWCB 2 249 279 359 459 539
1/2 SWCM 2 249 289 369 479 549
1/1 SWC 1 269 299 399 519 589
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZĽaVY:  dieťa do 7 rokov s 2 dospelými - Zadarmo. dieťa od 7 do 14 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa do 14 
rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. osoba od 14 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: pri zakúpení pobytu 
v terMíne 23.6-30.6. váM bude na 7 dňový pobyt poskytnutá MiMoriadna zľava 15 %. v terMínoch pobytov 21.5.-31.5., 
3.6.-16.6. a 8.9.-8.10. váM pri zakúpení pobytu na Min. 5 nocí bude poskytnutá MiMoriadna zľava 15 %. MiMoriadnu 
zľavu nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

doprava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. 
MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort, osoby do 18 
rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

Wi-Fi
ZadarmoklimatiZáciadieťa 

Zadarmo 10 vZdialenosť 
od moraklimatiZácia200 vZdialenosť 

od mora
Wi-Fi
Za poplatok

Mobilní domky klenovica 

Poloha: mobilné domčeky sa nachádzajú v kempe situovanom v pokojnom rybár-
skom meste Klenovica, cca 500 m od centra. VYBaVENIE: reštaurácia, bar, obchod, 
Wi-Fi v celom areáli za poplatok, parkovisko. UBYToVaNIE: nové klimatizované 
domčeky pre 4-8 osôb, typ 1/4(+2)MH-COMFORT (32 m2) – dve 2lôžkové spálne 
a denné miestnosť, v bezprostrednej blízkosti bazénov, typ 1/6(+2) MH-COMFORT 
FAMILY (35 m2) – tri 2lôžkové spálne a denná miestnosť, v bezprostrednej blízkosti 
bazénov, vždy SAT TV, sprcha a WC, fén, vybavený kuchynský kút, kávovar, mikro-
vlnná rúra, terasa. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: okruhliaková, cca do 200 m. 
ŠPoRT: komplex bazénov so sladkou vodou s vodnou plochou 500 m2 - 3 bazény pre 
plavcov s hĺbkou 140 cm, 2 detské bazény s hĺbkou 50-60 cm, slnečníky ZADARMO 
a ležadlá pri bazéne za poplatok. Detské ihrisko a masáže za poplatok. PoZNÁMKa: 
pobytová taxa - cca 1 EUR/os./deň, povinný doplatok za záverečné upratovanie - 30 
EUR/domček, povinné poistenie 0,30 EUR/os./deň a prihlasovací poplatok 1 EUR/
pobyt/os. - platí sa na recepcii. Povinná vratná kaucia 100 EUR/domček slúži na 
prípadnú úhradu poškodeného vybavenia - platí sa na mieste. 

HR-2701 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 89 eUR / os.
DOMčEK

PRI 
POčTE
OSôb

12.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.
8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+2 MH-STANDARD 4 99 129 169 249 279
1/6+2 MH-COMFORT FAMILY 6 89 119 149 209 229
MOžNé NáSTupY NA pOBYT denne denne denne denne denne

doprava: 

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
posteľná bielizeň a uteráky, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽ-
NoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 
rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

– 10 % do 31. 1. – 5 % do 28. 2.

Napísali nám...
Vynikajúce služby, čistota, ochota personálu, kvalitný výber jedla, ktoré bolo neustá-
le doplňované až do 21 hod. V hoteli boli ubytovaní prevažne nemeckí klienti. 

V.K., Ostrava – Moravská Ostrava

vila Mahmutović Barbara – njivice na www.ckvt.sk

vonkajší 
baZén

pláž  
pre deti
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CHorvátsko  >  OSTROV kRk – njiVicE

Hotel Beli kamik 

klimatizáciadieťa
zadaRmo 200 vzdialenosť 

od moRa
Wi-Fi
zadaRmo

Poloha: v zeleni, cca 300 m od centra rybárskeho mestečka Njivice. VYBaVENIE: 
reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, internetová kaviareň, Wi-Fi ZADARMO, 
zmenáreň, trezor, TV miestnosť, kozmetický a kadernícky salón, terasa, konferenčná 
sála, výťah, parkovisko. UBYToVaNIE: Beli Kamik STANDARD (HR-020D) - renovované 
klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, minibar 
za poplatok na vyžiadanie, fénom, s možnosťou prístelky. Beli Kamik SUPERIOR (HR-
-020K) - moderné, priestranné, klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkó-
nom, SAT TV, telefónom, minibarom, fénom, s možnosťou až 2 prísteliek vhodných pre 
2 deti do 12 rokov (rozkladací gauč). STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu. 
K večeri ZADARMO miestne čapované nápoje (pivo, víno, voda, džús). PlÁŽ: prírodná 
kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 200 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: v hoteli 
Jadran - tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, vodné športy, v blízkosti 
športové centrum, fitness, požičovňa bicyklov, animácie pre deti. PoZNÁMKa: pobyto-
vá taxa cca 1,10 EUR/os./deň – platí sa na mieste.

HR-020d, HR-020K/ cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 209 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

7.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
15.9.-27.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

Hr-020D - StaNDarD
1/2+1 SWC 2 209 249 319 409 489
1/2+1 SWCB 2 219 259 329 429 509
1/2+1 SWCBM 2 229 269 349 459 539
1/1 SWC 1 249 279 379 489 559
Hr-020 K - SUPErIOr
1/2+2 SWCB 2 229 269 339 439 519
1/2+2 SWCBM 2 249 289 369 479 549
1/1 SWCB 1 269 299 399 519 589
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 7 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. dieťa od 7 do 14 rokov s 2 dospelýM - zľava 50 %. dieťa do 14 rokov 
s 1 dospelýM - zľava 30 %. osoba od 14 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: pri zakúpení pobytu v terMí-
ne 23.6-30.6. váM bude na 7 dňový pobyt poskytnutá MiMoriadna zľava 15 %. v terMínoch pobytov 5.4.-28.4., 30.4.-10.5., 
13.5.-18.5., 21.5.-31.5., 3.6.-16.6. a 8.9.-31.10. váM pri zakúpení pobytu na Min. 5 nocí bude poskytnutá MiMoriadna zľava 
15 %. MiMoriadnu zľavu nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

dopRava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: oso-
by do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

Napísali nám...
Renovovaný hotel na pokojnom mieste obklopený sviežou vegetáciou – dubový 
les. Príjemný a ústretový personál hotela. Malá vzdialenosť k členitému pobrežiu 
s množstvom malých pláži. Novo vybudovaná väčšia pláž pod kempom s prístupom 
do vody aj pre malé deti. Množstvo reštaurácií na pobrežnej kolonáde a na všetkých 
plážach. Možnosť dlhých prechádzok po uličkách tiahnucich sa pobrežím. Vynikajúca 
čistota mora. Vrátil som sa do Njivic už druhýkrát a určite som to neoľutoval. 

V.K., Pardubice

–5 % do 28. 2.

pláž  
pRe deti

nápoje k večeRi 
zadaRmo
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HOtEL DražICa

CHorvátsko  >  OSTROV kRk – kRk

Wi-Fi
zadaRmo30Rodinné 

izby
vzdialenosť 
od moRa

Hotel Dražica, lovorka, Tamaris  

pláž
pRe deti

Poloha: hotel Dražica (HR-018D), depandance Villa Lovorka (HR-18L) a depandance Tamaris 
(HR-018T) sa nachádzajú v zeleni, cca 800 m od mesta Krk. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová 
reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi ZADARMO, zmenáreň, TV miestnosť, tanečná terasa. UBYTo-
VaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, trezorom, fénom, 
minibarom, niektoré s možnosťou prístelky (pre dieťa do 12 rokov). Izba SUITE - 2lôžková 
izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu. V termínoch do 23.6. a od 15.9. nápoje k večeri zadarmo (džús, víno, pivo). 
PlÁŽ: kamenistá, čiastočne okruhliaková, cca 30 m. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, fitnes - ZADARMO, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, vodné 
športy, animácie pre deti (v 6.-8. mesiaci), požičovňa bicyklov. PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky 
pri bazéne za poplatok, parkovanie za poplatok cca 3 EUR/deň - platí sa na mieste.

HR-018d, L, T / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 269 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

30.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.
29.9.-31.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

Hr-018D - HOtEL DražICa
1/2+1 SWC STANdARd 2 289 329 409 469 519
1/2+1 SWCB 2 299 339 429 489 549
1/2 SWCBM 2 319 379 449 519 579
1/2+2 SuITE-BM 2 369 459 559 669 799
Hr-018L - DEPaNDaNCE VILLa LOVOrKa
1/2+1 SWC STANdARd 2 269 309 389 449 499
1/2+2 SuITE STANdARd 2 339 409 529 599 709
1/2+2 SuITE-B 2 349 429 539 629 759
Hr-018t - DEPaNDaNCE tamarIS
1/2+1 SWC STANdARd 2 289 319 399 469 509
1/2+1 SWCM STANdARd 2 299 339 429 489 549
1/2+2 SuITE-B 2 369 459 559 669 799
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu - zadaRmo. ZľaVY PRE IZBU 1/2: dieťa od 3 do 12 rokov s 
1 dospelýM - zľava 30 %. ZľaVY PRE IZBU 1/2+1: dieťa od 3 do 12 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. ZľaVY PRE IZBU 
1/2+2: dieťa od 3 do 12 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE 
ZľaVY PRE hoTEl dRaŽIca: v terMíne pobytu do 30.6. a od 8.9. váM bude poskytnutá pri Min. 7 dňovoM pobyte MiMo-
riadna zľava 15 %. túto zľavu nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

dopRava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, ekologická taxa, zákonné poiste-
nie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 
EUR/deň. Na vyžiadanie - detská postieľka (za poplatok 6 EUR/deň) - platba na mieste.

Hotel Valamar koralj 

Odporúčame pre páry Poloha: moderný hotel, cca 1,5 km od 
centra mesta Krk. Hotel Valamar Koralj 

sa prezentuje ako „romantic“ hotel, ideálny na strávenie nezabudnuteľnej romantic-
kej dovolenky. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív 
bar, kaviareň, zmenáreň, trezor na recepcii za poplatok, konferenčná sála, TV miest-
nosť, terasa, Wi-Fi ZADARMO, parkovisko ZADARMO, výťah. UBYToVaNIE: klimati-
zované 2lôžkové izby so sprchou a WC, LCD TV, minibarom, telefónom, fénom, nie-
ktoré s možnosťou prístelky na vyžiadanie (rozkladacie kreslo). STRaVoVaNIE: 
raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: okruhliaková, čiastočne kamenistá, betónové 
pláty, cca 50 m, prístup na pláž po schodoch. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou 
vodou, tenisové kurty, biliard, animácie, detské ihrisko, wellness - sauna, whirlpool, 
fitness, masáže, solárium, požičovňa bicyklov, vodné športy. PoZNÁMKa: detská 
postieľka (5 EUR/deň) – na vyžiadanie. Pobyt so psom – cca 20 EUR/Deň (platba na 
mieste).

HR-185J / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 279 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

— 26.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.
15.9.-22.9. — — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWC 2 279 359 439 529 549 629 689
1/2 SWCM 2 299 369 459 559 569 659 719
1/2 SWCB 2 339 429 529 639 659 759 829
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu s 2 dospelými - zadaRmo. dieťa do 12 rokov na prístelke 
s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. dospelá osoba na prístelke - zľava 15 %.

dopRava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 

Wi-Fi
zadaRmo50 vzdialenosť 

od moRa
vonkajší 
bazénklimatizáciadieťa 

zadaRmo

– 10 % do 31. 1. – 10 % do 28. 2.
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CHorvátsko  >  OSTROV kRk - Baška

Hotel corinthia Baška  

Wi-Fi
zadaRmo50Rodinné 

izby
vzdialenosť 
od moRa klimatizácia

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: hotel je umiestnený v tesnej 
blízkosti mora, cca 200 m od centra 

Bašky. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, internetová kavia-
reň, konferenčná sála, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, ambulancia, bankomat, taneč-
ná terasa, výťah, Wi-Fi ZADARMO. UBYToVaNIE: klimatizované 1-2lôžkové izby so 
sprchou a WC, niektoré s prístelkou (rozkladací gauč alebo kreslo), SAT TV , telefó-
nom, trezorom, niektoré s balkónom. Izby CLASSIC - sú bez balkóna a orientované do 
parku, SU - izby s balkónom. Izba 1/2+2 SWCB-ST - rodinné izby s 2lôžkami a rozkla-
dacím gaučom vhodným pre 2 deti do 15 rokov, s balkónom. Izby typu 1/2 SWCBM-
-Su-SW sú navyše orientované na morskú stranu, typ 1/2+2 SWCBM-JS - 2lôžková 
izba a denná miestnosť s rozkladacím gaučom vhodným pre 2 deti do 15 rokov, izba 
s balkónom a orientáciou na morskú stranu. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu (nápoje z automatu - voda, džús, víno, pivo). Možnosť dokúpenia 
služby All inclusive light. PlÁŽ: okruhliakovo-piesočnatá, cca 50-100 m, vhodná pre 
deti, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou, detský 
bazén, ležadlá a slnečníky (za poplatok) pri bazéne v obmedzenom množstve, tenisové 
kurty, stolný tenis, minigolf, animácie pre deti aj dospelých, plážový volejbal, športové 
ihrisko, wellness centrum (za poplatok), požičovňa bicyklov (za poplatok), vodné špor-
ty podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: parkovisko sa platí jednorázovo na mieste - 
cca 2 EUR/deň. Prejazd mostu na ostrov Krk sa platí len v jednom smere (pri vjazde) 
- cca 35 HRK/auto.

HR-185K / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 329 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

26.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.
— — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWC - CLASSIC 2 329 419 469 479 569 569 589
1/2+1 SWC-CLASSIC 2 379 479 539 559 649 659 679
1/2 SWCB-Su 2 379 479 539 559 659 659 679
1/2+1 SWCB-Su 2 409 519 589 599 709 709 729
1/2 SWCBM-Su-SW 2 459 579 649 669 789 799 819
1/2+2 SWCB-ST 2 469 599 679 699 819 819 849
1/2+2 SWCBM-JS 2 539 679 769 789 929 929 959
1/1 SWC - CLASSIC 1 429 539 609 629 729 739 759
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu - zadaRmo. dieťa do 15 Rokov na pRístelke - zadaRmo. 
osoba od 15 rokov na prístelke - zľava 20 %. ZľaVa PRE IZBU 1/2 SWc claSSIc: dieťa do 15 rokov s 1 dospelýM - na 
ceny sa inforMujte v ck. 

dopRava:    ceny od 96 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň, služby ALL INCLU-
SIVE Light - deti do 7 rokov - ZADARMO, 7-12 rokov - 49 EUR/os./týždeň, osoby od 12 rokov 
- 89 EUR/os./týždeň. Na vyžiadanie: detská postieľka (ZADARMO).

dieťa 
zadaRmo

–10 % do 31. 1.

pláž  
pRe deti

nápoje k večeRi 
zadaRmo

vonkajší 
bazén
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Hotel Zvonimir 

Odporúčame pre páry Poloha: moderný hotel ležiaci na promenáde, v 
bezprostrednej blízkosti krásnej okruhliakovej 

pláže a hotela Corinthia, cca 200 m od centra Bašky. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová 
reštaurácia, aperitív bar, konferenčná sála v hoteli Corinthia Baška, zmenáreň, trezor, Wi-Fi 
ZADARMO, parkovisko, výťah. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, 
SAT TV, trezorom, telefónom. Izby typu -CLASSIC - podkrovné izby bez balkóna, izby typu SU 
- izby s balkónom a bočným výhľadom na more, izby typu SU SW - izby s balkónom a pria-
mym výhľadom na more. Izby 1/2+2 SUITE - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 deti do 15 rokov, so sprchou a WC, SAT TV, trezorom, telefónom. Typ 1/4+2 
SWCBM –SU SW - rodinná izba s dvoma 2lôžkovými spálňami a denná miestnosť s rozklada-
cím gaučom, izba má dve kúpeľne. STRaVoVaNIE: raňajky formou bufetu. Na ceny polpenzie 
sa informujte na www.ckvt.sk. PlÁŽ: okruhliakovo-piesočnatá, cca 50 m, vhodná pre deti. 
ŠPoRT: športové vybavenie je spoločné s hotelom Corinthia, ZADARMO vonkajší a vnútorný 
bazén so sladkou vodou, detský bazén, ležadlá a slnečníky (za poplatok) pri bazéne (v obme-
dzenom množstve), tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, animácie, športové ihrisko, aerobik, 
detské ihrisko, plážový volejbal, požičovňa bicyklov, wellness centrum (za poplatok) - whirl-
pool, sauna, masáže, solárium, fitnes ZADARMO, v blízkosti - tobogan, vodné športy podľa 
miestnej ponuky. PoZNÁMKa: parkovisko cca 2 EUR / deň - platí sa jednorázovo na mieste.

HR-185ZV / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 329 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

— 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.
15.9.-22.9. — — 1.9.-15.9. — 18.8.-1.9. —

1/2+1 SWCM - CLASSIC 2 329 459 469 559 569 669 699
1/2+1 SWCBM - Su 2 369 499 519 619 629 739 769
1/2+2 SuITE 2 439 599 619 739 749 879 919
1/2+1 SWCBM-SuSW 2 459 629 649 769 779 909 959
1/4+2 SWCBM - Su SW 4 369 499 519 619 629 739 769
1/1 SWCM - CLASSIC 1 349 489 499 599 609 709 749
1/1 SWCBM-Su 1 389 539 549 659 669 779 819
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa dp 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. dieťa do 15 Rokov na pRístelke – zadaRmo.

dopRava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie,7x raňajky, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Kom-
fort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka (cca 6 EUR/deň) - platí sa na mieste.

Poloha: umiestnené priamo v meste Baška. VYBaVENIE: v blízkosti - reštaurácia, 
zmenáreň, market. UBYToVaNIE: apartmány a štúdiá - typ 1/2+1 STUDIO a 1/4+1 
STUDIO - 2-4lôžková miestnosť, s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo), typ 1/2+1 
AP - 2lôžková spálňa, typ 1/4+1 AP - dve 2lôžkové spálne, typ 1/6+1 AP - tri 2lôžkové 
spálne, vždy denná miestnosť, s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo), vybavený 
kuchyňa. kút, so sprchou a WC, SAT TV, balkón alebo terasa. Apartmány označené 
AC sú navyše klimatizované. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: 2 km dlhá, okruhlia-
kovo-piesočnatá, cca 400 m. ŠPoRT: v blízkosti tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, 
športové ihrisko, vodné športy, požičovňa bicyklov, biliard. PoZNÁMKa: pobyt na vy-
žiadanie. Pobytová taxa cca 1,10 EUR/os./deň, prihlasovací poplatok - cca 2,50 EUR/
os./pobyt, ekologická taxa – cca 0,30 EUR/os./deň – všetko sa platí na mieste. Pobyt 
so psom cca 6 EUR/deň (max. 1 pes na apartmán) - platí sa na mieste. Na ceny za 
osoby na prístelke sa informujte v CKVT.

HR-20514 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 89 EUR / os.
APARTMáN

PRI 
POčTE
OSôB

31.3.-19.5. 19.5.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.
15.9.-15.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 STudIO 2 119 129 149 189 219
1/2+1 Ap 2 139 159 189 219 259
1/4+1 STudIO 4 99 109 129 139 169
1/4+1 Ap 4 109 119 139 169 189
1/6+1 Ap 6 89 99 109 129 159
1/2+1 STudIO-AC 2 129 149 169 209 249
1/2+1 Ap-AC 2 159 179 209 259 299
1/4+1 STudIO-AC 4 109 119 139 159 189
1/4+1 Ap-AC 4 119 129 159 189 219
1/6+1 Ap-AC 6 99 109 129 149 189
Možné nástupy na pobyt denne denne so so so
ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez lôžka - 49 eur/os./týždeň. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMínoch do 30.6. a od 8.9. váM poskyt-
neMe MiMoriadnu zľavu 15 %. 

dopRava:    ceny od 96 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z. z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného po-
istenia KCP Komfort vrátane poistenia storna zájazdu: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/
deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

Wi-Fi
zadaRmo50Rodinné 

izby
vzdialenosť 
od moRa klimatizácia

CHorvátsko  >  OSTROV kRk - Baška

dieťa 
zadaRmo

– 10 % do 31. 1.

Vybrané apartmány Baška 

400
vzdialenosť 
od moRa

pláž  
pRe děti

pobyt možný 
so psom
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Wi-Fi
zadaRmo

CHorvátsko  >  OSTROV RaB - SUHa PUnTa

Poloha: v zeleni polostrova Suha Pun-
ta, cca 5 km od mestečka Rab. VYBa-

VENIE: reštaurácia, terasa, aperitív bar, zmenáreň, trezor na recepcii za poplatok, 
výťah, TV miestnosť, internetový kútik za poplatok, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, 
terasa, parkovisko. UBYToVaNIE: 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, tele-
fónom, balkónom a s možnosťou 1-2 prísteliek (rozkladací gauč). STRaVoVaNIE: 
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. K večeri sú ZADARMO tieto nápoje: 
miestne čapované pivo, víno, minerálna voda, džús. PlÁŽ: kamenistá, okruhliaková, 
cca 150 m, malá piesočnatá cca 300 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: v blízkosti tenisové 
kurty, minigolf, stolný tenis, požičovňa bicyklov, vodné športy podľa miestnej po-
nuky. PoZNÁMKa: parkovanie ZADARMO. Prihlasovací poplatok 1 EUR/os./pobyt 
- platí sa na mieste.

150 vzdialenosť 
od moRa

nápoje k večeRi 
zadaRmo

dieťa 
zadaRmo

HR-024E / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 239 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-25.8.
1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — — —

1/2+1 SWCB 2 239 279 319 369 379
1/2+1 SWCBM 2 249 289 339 379 399
1/2+2 SWCB 2 359 419 489 559 579
1/2+2 SWCBM 2 379 439 509 579 599
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. dieťa do 12 Rokov na pRístelke – zadaRmo. 
osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 30 %.

dopRava:    ceny od 150 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie: 
detská postieľka (cca 4 EUR/deň) - platí sa na mieste.

Hotel Eva 

–10 % do 31. 3.

Náš tip na výlet – Kampor
Osada na severozápadnom pobreží ostrova Rab, medzi zátokami Kamporska Draga 
a Sveta Fumija, 6 km severozápadne od mestečka Rab. V osade je v areáli františ-
kánskeho kláštora na brehu zátoky Sveta Fumija pozoruhodný kostolík sv. Eufémie 
(Sveta Eufemija či tiež Fumija) z 13. stor. a hlavný kláštorný kostol sv. Bernardína 
Sienského (Sveti Bernardin), v jeho bočnej kaplnke je cenný krídlový oltár Vivariniov-
cov z 15. stor. V kláštore je zbierka mincí, listín, rukopisov a prvotlačí.

Odporúčame pre rodiny s deťmi
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chorVátsko  >  ostrov rab - sUHa PUNta / rab

Poloha: v jednej z najkrajších a najzelenších častí ostrova, na polostrove Suha 
Punta, cca 5 km od mestečka Rab. VYBaVENIE: hotelová reštaurácia, plážová 
reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, konferenčná sála, internetový kútik, 
Wi-Fi ZADARMO, výťah, terasa, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, fénom, trezorom, niektoré s balkónom 
a s možnosťou prístelky. Izba typu 1/2+2 FAM SUITE BM - 2lôžková izba a denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom. Izby označené SW majú priamy výhľad na more. 
STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: prírodná, kame-
nistá a okruhliaková, cca 30 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou 
vodou, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov, vodné športy 
podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: parkovanie ZADARMO, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne ZADARMO (v obmedzenom množstve). Prihlasovací poplatok 1 EUR/os./
pobyt - platí sa na mieste. 

HR-024C / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 329 EUr / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
— 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

1/2 SWCM ClaSSiC 2 329 389 509 599 629
1/2 SWCM ClaSSiC SW 2 359 429 559 659 689
1/2+1 SWC ClaSSiC 2 399 469 619 719 759
1/2+1 SWCB-Su 2 399 469 619 719 759
1/2+1 SWCBM-Su 2 409 479 639 749 779
1/2+1 SWCBM-Su SW 2 439 519 689 809 849
1/2+2 FaM SuiTE BM 2 569 679 899 1 049 1 099
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. ZľaVY PRE IZBY 1/2: dieťa do 12 rokov s 1 dospe-
lýM - zľava 30 %. ZľaVY PRE IZBY 1/2+1 a 1/2+2 FaM SUITE: deti do 12 rokov na prístelke zadarMo. osoby od 12 rokov 
na prístelke - zľava 30 %. 

doprava:    ceny od 150 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka (cca 4 EUR/deň) - platí sa na mieste.

Poloha: moderný hotel umiestnený priamo na promenáde v historickej časti mes-
tečka Rab. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, terasa, 
trezor, výťah, parkovisko. UBYToVaNIE: priestranné klimatizované 2lôžkové izby so 
sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, trezorom, fénom, niektoré s možnosťou 
až 2 prísteliek. V izbe 1/2+2 - prístelky vhodné len pre deti do 12 rokov. STRaVo-
VaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky, obed, 
večera formou bufetu (na ceny sa informujte v CKVT). PlÁŽ: kamenistá, cca 100 
m. Možno využiť prevoz člnom na pláže strediska Suha Punta - člny kotvia priamo 
pred hotelom. Cena prevozu tam aj späť je cca 25 HRK os. ŠPoRT: vonkajší bazén so 
sladkou vodou, ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO v obmedzenom množstve, 
minigolf, detské ihrisko, tenisové kurty, stolný tenis, whirlpool, wellness - sauna, 
fitnes ZADARMO, masáže, požičovňa bicyklov a skútrov, windsurfing. PoZNÁMKa: 
parkovanie pri hoteli (počet miest obmedzený) a v blízkosti hotela (cca 400 m) ZA-
DARMO. Prihlasovací poplatok - cca 1 EUR/os. - platí sa jednorázovo na recepcii.

HR-162R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 289 EUr / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

12.5.-9.6. — 9.6.-23.6. — 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
15.9.-29.9. 1.9.-15.9. — 18.8.-1.9. — —

1/2+2 SWC 2 289 349 379 479 489 579
1/2+1 SWCM 2 339 389 429 529 549 629
1/2+1 SWC 2 289 349 379 479 489 579
1/2+2 SWCM 2 339 389 429 529 539 629
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. prvé dieťa do 6 rokov s 2 dospelýMi v období 
do 15.7. a od 19.8. - zadarMo, 15.7.-19.8. - zľava 70 %. prvé dieťa do 6 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %, druhé dieťa do 12 
rokov s 2 dospelýMi v izbe 1/2+2 - zľava 50 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. osoba od 12 rokov s 2 dospelýMi 
v izbe 1/2+1 - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: osobáM 55+ poskytneMe MiMoriadnu zľavu - zľavu 5 %. 

doprava:    ceny od 150 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 po-
istenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 
EUR/deň. Na vyžiadanie detská postieľka - 4 EUR/deň (platba na mieste).

hotel Carolina 

kliMatizácia30 vzdialenosť 
od Mora

Wi-Fi
zadarMo

hotel International 

kliMatizácia100 vonkajší 
bazén

vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od Mora

Wi-Fi
zadarMo

– 10 % do 20. 4.– 15 % do 31. 3.

SčíTAjTE SO ZľAVOU 5 %  
NA 8 A VIAC NOCí

+

dieťa 
zadarMo

dieťa 
zadarMo
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hotel

Family hotel lopar

pavilóny veli mel

pavilóny Sahara/rab

CHorvátsko  >  OSTROV RaB - lOPaR

Family Hotel lopar a Pavilóny San marino - Veli mel, Sahara, Rab 

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: pavilónový areál skladajúci sa  
z pavilónov - Veli Mel (HR-024M), Family 

hotel Lopar (HR-024O), Family hotel Plaža (HR-024Z), Sahara/Rab (HR-024R), cca 
12 km od mestečka Rab. VYBaVENIE: v areáli - centrálna reštaurácia, plážová 
reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor na recepcii za poplatok, Wi-Fi - ZADAR-
MO, terasa, konferenčná sála, parkovanie. UBYToVaNIE: HR-024O, HR-024Z - klima-
tizované 2lôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo). Typ 
1/2+2 J.FAMILY SUITE a 1/2+3 J.FAMILY SUITE (cca 37 m2) - 2lůžková spálňa a den-
ná miestnosť s rozkladacím gaučom (160 cm). Izba 1/2+3 J.FAMILY SUITE má navy-
še možnosť ďalšej prístelky. Typ 1/2+4 SU FAMILY SUITE - cca 46 m2 - dve 2lôžkové 
izby, denná miestnosť s rozkladacím gaučom, vždy so sprchou a WC, SAT TV, fé-
nom, balkónom. HR-024M. HR-024R – klimatizované 2 lôžkové izby so sprchou 
a WC, SAT TV, s možnosťou prístelky. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu v centrálnej reštaurácii. K večeri je ZADARMO čapované víno, pivo, 
voda, džús. PlÁŽ: veľmi obľúbená piesočnatá pláž Rajska Plaža, vhodná pre deti, 
cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: v blízkosti sa nachádza športové centrum - te-
nisové kurty, detské ihrisko, ihrisko na loptové hry, minigolf, plážový volejbal, ani-
mácie pre deti a dospelých, požičovňa bicyklov, vodné športy podľa miestnej ponu-
ky. PoZNÁMKa:  parkovisko - ZADARMO. Prihlasovací poplatok 1 EUR/os./pobyt 
- platí sa na mieste.

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka (cca 4 EUR/deň) - platí sa na mieste. 

HR-024M, HR-024R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 189 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

Hr-024r - HOtEL SaHara/raB
1/2+1 SWC 2 189 229 259 369 379
Hr-024m - HOtEL VELI mEL
1/2+1 SWCB 2 349 429 519 589 609
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY PRE hoTEl VElI MEl: dieťa do 12 rokov na prístelke – zľava 50 %. osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 30 %. 
ZľaVY PRE hoTEl SahaRa/RaB: dieťa do 12 Rokov na pRístelke – zadaRmo. dieťa do 12 rokov na základnoM lôžku s 1 
dospelýM – zľava 30 % (iba pri obsadení izby 2 osobaMi). osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 30 %.

HR-024O, HR-024Z/ cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 299 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

19.5.-2.6 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
— 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

Hr-024O LOPar
1/2 SWCB 2 299 309 389 479 519 549
1/2+2 J.FAMILY SuITE 2 529 549 689 839 929 969
1/2+3 J.FAMILY SuITE 2 579 599 749 909 1 009 1 059
Hr-024z PLaža
1/2+1 SWCB 2 379 389 489 599 659 689
1/2+3 J.FAMILY SuITE 2 579 589 739 909 1 009 1 049
1/2+4 Su FAMILY SuITE 2 749 769 969 1 189 1 319 1 379
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu - zadaRmo. ZľaVY PRE hoTEl FaMIlY loPaR: osoba na pRís-
telke – zadaRmo. ZľaVY PRE hoTEl FaMIlY PlaŽa: dieťa do 12 Rokov na pRístelke – zadaRmo. ZľaVY PRE IZBU 1/2+1: 
osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 30 %. ZľaVY PRE IZBU SUITE: osoba na pRístelke – zadaRmo. 

dopRava:    ceny od 150 eur/os. 

klimatizácia100 vzdialenosť 
od moRa

pláž
pRe deti

nápoje k večeRi 
zadaRmo

Wi-Fi
zadaRmo

–10 % do 31. 3.

dieťa 
zadaRmo
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CHorvátsko  >  OSTROV RaB – lOPaR / nOValja

Poloha: moderná rezidencia v rámci kepmu San Marino, cca 12 km od mesteč-
ka Rab. VYBaVENIE: v areáli - centrálna reštaurácia, aperitív bar, terasa, plážová 
reštaurácia, kozmetický salón, zmenáreň, Wi-Fi ZADARMO, trezor, parkovisko. 
UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, 
trezorom, fénom, izba 1/2+2 SUITE - 2lôžková izba a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere vý-
ber z menu. PlÁŽ: piesočnatá, cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: v blízkosti sa na-
chádza wellness centrum - masáže, fitness, whirpool, športové centrum - tenisové 
kurty, ihrisko na loptové hry, stolný tenis, minigolf, možnosť zapožičania bicyklov, 
plážový volejbal, detské ihrisko, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: 
parkovanie ZADARMO. Prihlasovací poplatok 1 EUR/os./pobyt - platí sa na mieste. 
Izba 1/2+2 SUITE predaj na vyžiadanie. Pobyt so psom cca 10 EUR/deň – platí sa 
na mieste.

HR-024N / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 309 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

19.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.
— — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

1/2 SWC 2 319 309 359 539 519 539
1/2+1 SWC 2 339 319 379 479 549 569
1/2+2 SuITE 4 589 559 659 819 959 989
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu - zadaRmo. ZľaVa PRE IZBU 1/2: dieťa do 12 rokov s 1 
dospelýM - zľava 30 %. ZľaVa PRE IZBU 1/2+1 a 1/2+2: dieťa do 12 Rokov na pRístelke – zadaRmo, osoba od 12 rokov 
na prístelke – zľava 80 %.

dopRava:    ceny od 150 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zá-
kona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň. Na vyžiadanie: detská postieľka cca 4 EUR/deň.

Hotel liberty 

klimatizácia20 vzdialenosť 
od moRa

pláž
pRe deti

Wi-Fi
zadaRmo

vonkajší 
bazén

Poloha: hotel a depandace A a B nachádzajúce sa v parku v južnej časti zálivu, 
cca 5 min od centra mesta Novalja. VYBaVENIE: reštaurácia, terasa, koktail bar, 
trezor na recepcii, konferenčná miestnosť, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 
2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou, WC, SAT LCD TV, telefónom, minibarom, Wi-
-Fi. Izby s prístelkou sa nachádzajú v depandacoch. STRaVoVaNIE: raňajky a večere 
formou bufetu. Na vyžiadanie možnosť zabezpečiť špeciálnu diétnu stravu. PlÁŽ:  
okrúhliaková, cca 20 m, vhodná pre deti. ŠPoRT: vonkajší bazén, detský bazén, 
v blízkosti - tenisové kurty, plážový volejbal, zapožičanie vodných bicyklov, kanoe, 
vodné lyžovanie. PoZNÁMKa: parkovisko pre hostí hotela ZADARMO.

HR-293L / cENa Za oSoBU/T ýdEN (Kč) od 269 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

STRAVA
19.5.-2.6. — 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-18.8. —

— 25.8.-15.9. — — — 18.8.-25.8.
1/2 SWC 2 raňajky 279 289 329 509 449 499
1/2+1 SWC-dEp 2 raňajky 269 279 319 479 429 469
1/2 SWCM 2 raňajky 339 349 389 589 539 579
1/2+1 SWCBM-dEp 2 raňajky 349 359 409 619 569 609
1/2 SWC 2 polpenzia 329 339 369 549 499 549
1/2+1 SWC-dEp 2 polpenzia 319 329 359 529 479 519
1/2 SWCM 2 polpenzia 379 389 429 639 589 629
1/2+1 SWCBM-dEp 2 polpenzia 399 409 459 669 609 659
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 7 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. dieťa od 7 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. osoba od 12 
rokov na prístelke - zľava 15 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: pri zakúpení pobytu v terMíne 10.7.-20.7. váM poskytneMe MiMoriadnu 
zľavu 10 %.

dopRava:    

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenziu, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort vrátane poistenia storna zájazdu: osoby do 18 rokov – 1,10 
EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

*AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 25.8.

Residence aC San marino 

klimatizácia100 vzdialenosť 
od moRa

Wi-Fi
zadaRmo

Rodinné 
izby

pobyt možný 
so psom

– 10 % do 15. 1.*

SčíTAJTE SO ZľAVOU 10 % 
NA 8 A VIAC NOCí V TERMíNOCH 

DO 5.6. A OD 16.9.

+
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Poloha: jeden z najväčších kempov uprostred zelene cca 1 km od mestečka Noval-
ja. VYBaVENIE: v kempe - centrálna reštaurácia, trezor na recepcii, zmenáreň, Wi-Fi 
na recepcii, plážový bar, obchod, parkovisko. UBYToVaNIE: kompletne vybavené 
klimatizované domčeky pre max. 6 osôb s veľkosťou 32 m2. Domčeky sú vybave-
né dvomi 2lôžkovými spálňami, dennou miestnosťou vybavenou kuchyn. kútom 
(mikrovlnná trúba, kávovar), jedálňou s gaučom vhodným ako prístelka pre 2 deti 
do 12 rokov alebo 1 dospelú osobu, sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi. Priestranná 
terasa je vybavená záhradným nábytkom. Posteľné prádlo a uteráky sú súčasťou 
vybavenia. typ Premium a Adria sú vzdialené od mora cca 50 - 100 m, Gold Plus cca 
100 - 150 m. Domčeky MEDITERAN sú priestrannejšie. STRaVoVaNIE: individuálne 
PlÁŽ: okruhliaková, vzdialená 50-250 m. ŠPoRT: detské ihrisko, ihrisko na plážový 
volejbal, tenisové kurty, stolný tenis, požičovňa bicyklov, animácie pre deti, vodné 
športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: pobytová taxa - cca 1,10 EUR/os./deň 
a prihlasovací poplatok - cca 1 EUR/os./pobyt - platí sa jednorázovo na mieste. 
Parkovanie 1. auta ZADARMO, parkovanie 2. auta za poplatok cca 6,50 EUR/deň. 
Pobyt so psom cca 15 EUR/deň - platba na mieste. Nárok na ubytovanie vzniká po 
17. hodine. Predaj na vyžiadanie.

HR-1481 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 79 EUR / os.
DOMčEK

PRI 
POčTE
OSôB

21.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.
15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/4+2 MH-GOLd pLuS 4 79 89 159 199 269 289
1/4+2 MH-pREMIuM 4 89 129 199 259 309 329
1/4+2 MH-AdRIA 4 109 149 209 289 349 399
1/4+2 MH-MEdITERAN 4 129 169 229 309 359 409
Možné nástupy na pobyt denne st, so st, so st, so st, so st, so

ZľaVY: dieťa do 12 Rokov na pRístelke – zadaRmo. 5. osoba od 12 rokov na prístelke – platí 79 eur/os./týždeň. 

dopRava:  

V  cENE: 7x ubytovanie, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľného prádla 1x týždenne, záverečné upratovanie, zákonné poistenie pod-
ľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 

Poloha: vila vzdialená cca 500 m od centra mestečka Novalja. VYBaVENIE: v blíz-
kosti - reštaurácia, bary, kaviarne, market, parkovanie pred vilou, Wi - Fi ZADARMO. 
UBYToVaNIE: dvojposchodový apartmán až pre 6 osôb. Prízemie tvorí kuchynský 
kút s jedálňou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom a kúpeľňa. Na prvom 
poschodí sa nachádzajú dve spálne, jedna s manželskou posteľou a druhá s od-
deleným lôžkom, kúpeľňa. Vždy vybavený kuch. kút (chladnička, sporák), terasa. 
STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: prírodná kamenistá, okrúhliaková, betónové 
platy, cca 150 m. ŠPoRT: športové vyžitie podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: 
prihlasovací poplatok a pobytová taxa cca 10 EUR/os/pobyt - platí sa na mieste. 
Vratná kaucia 30 EUR/os. - platí sa na mieste.

HR-0251 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 129 EUR / os.
APARTMáN

PRI 
POčTE
OSôB

5.5.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7. -21.7. 21.7.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9.
1.9.-28.9. — — — — — —

1/4+2 Ap 4 129 259 219 189 299 199 149
Možné nástupy na pobyt so so so so so so so
ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko - zadaRmo. osoba na prístelke platí 29 eur/týždeň. ZVlÁŠTNE ZľaVY: 
v terMíne 16.6.-23.6. a 1.9.-8.9. cena pobytu zahŕňa MiMoriadnu zľavu 15 %. zľavu nie je Možné koMbinovať so zľavou 
za skorý nákup. 

dopRava:  

V cENE: 7x ubytovanie, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného po-
istenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov 1,10 EUR/ deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 
EUR/deň, klimatizácia na vyžiadanie cca 6 EUR/deň - platba na mieste

Mobilné domčeky Straško 

klimatizáciadieťa 
zadaRmo 50 vzdialenosť 

od moRa
Wi-Fi
zadaRmo

CHorvátsko  >  nOValja

pláž
pRe deti

pláž
pRe deti klimatizáciadieťa 

zadaRmo 200 vzdialenosť 
od moRa

Vila Franjo 

Wi-Fi
zadaRmo
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pláž ZrćE

Wellness Hotel Pagus  

dieťa 
zadaRmo 10 vzdialenosť 

od moRa klimatizácia

apartmány Hostin 

200 vzdialenosť 
od moRa klimatizácia Wi-Fi

zadaRmo

CHorvátsko  >  OSTROV Pag - Pag / gajac

Poloha: moderný hotel ležiaci priamo na pláži, neďaleko centra mestečka Pag. VYBaVENIE: 
reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, konferenčná sála, tanečná terasa, Wi-Fi ZADARMO, vý-
ťah, súkromné parkovisko za poplatok s obmedzeným množstvom parkovacích miest. UBYTo-
VaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV , telefónom, fénom, minibarom, 
trezorom, balkónom a s možnosťou prístelky (rozkladací gauč alebo kreslo). STRaVoVaNIE: 
raňajky - formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: okruhliaková, cca 
10 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou, aerobic, wellness - 
fitness, whirlpool, sauna (fínska, turecká, biosauna), masáže, solárium, v blízkosti - požičovňa 
bicyklov a skútrov, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky pri 
bazéne za poplatok (v obmedzenom množstve). Pobytová taxa cca 1,1 EUR/deň/osoba - platí 
sa na mieste. Pobyt so psom do 7 kg - cca 19 EUR/deň - platba na mieste.

HR-279p / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 329 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

STRAVA
5.5.-16.6. ― 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

― 25.8.-22.9. ― ― ―
1/2+1 SWCB 2 raňajky 329 339 479 509 579
1/2+1 SWCBM 2 raňajky 349 359 519 559 619
1/2+1 SWCB 2 polpenzia 359 369 509 549 619
1/2+1 SWCBM 2 polpenzia 389 399 559 589 659
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 7 Rokov na pRístelke - zadaRmo. dieťa 7-13 rokov na prístelke platí 189 eur/os/týždeň. dieťa do 7 Rokov 
bez lôžka zadaRmo. na izbe môže byť len jedno dieťa zadaRmo. pri obsadení izby 2 dospelýMi a 2 deťMi do 7 rokov je 
prvé dieťa zadarMo a druhé dieťa platí 189 eur/ týždeň.

dopRava:   

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenziu, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. 
Na vyžiadanie - detská postieľka cca 5 EUR/deň - platba na mieste.

Poloha: v turistickom stredisku Gajac, neďaleko Novalje. VYBaVENIE: v blízkos-
ti - kaviarne, market, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované apartmány - jedna 
2lôžková spálňa s možnosťou prístelky, denná miestnosť s rozkladacím gaučom, 
vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, záhradka s krbom. 
STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: prírodná kamenistá, cca 200-400 m. ŠPoRT: 
minigolf, ihrisko na loptové hry, možnosť športového vyžitia podľa miestnej po-
nuky v meste Novalja. PoZNÁMKa: vo vzdialenosti cca 2 km od strediska Gajac je 
okruhliaková pláž Zrče, označovaná ako najkrajšia pláž na Pagu. Okrem nádherné-
ho kúpania pláž Zrče ponúka služby plážových reštaurácií, diskoték a športových 
atrakcií. Vratná kaucia 100 EUR - platí sa pri príchode na recepcii. Prihlasovací 
poplatok - cca 1,25 EUR/os/pobyt - platí sa jednorázovo na mieste. Pobyt so psom 
na vyžiadanie – cca 8 EUR/deň. 

HR-0273 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 99 EUR / os.
APARTMáN

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. ―

1/4+1 Ap 4 99 109 149 189 199
OSOBA NA pRíSTELKE 89 89 89 89 89
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

dopRava:  . 

V  cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybave-
nia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplex-
ného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby 
nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

– 15 % do 28. 2.

– 10 % do 31. 3.
– 10 % do 1. 4.

pláž
pRe detiWellness Wi-Fi

zadaRmo
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Hotel luna 

Odporúčame pre náročných Poloha: moderný hotel ležiaci na sa-
mom brehu mora v mestečku Jakišnica, 

cca 14 km od centra mesta Novalja. Hotel je taktiež známy ako business centrum. 
VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, kongresové sály, výťah, parkovisko 
ZADARMO, Wi-Fi ZADARMO, terasa. UBYToVaNIE: komfortné klimatizované 2lôžko-
vé izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, telefónom, fénom, Wi-Fi ZADARMO, 
s možnosťou prístelky. Izby DE majú balkón s orientáciou na morskú stranu. STRa-
VoVaNIE: raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: 
prírodná, kamenistá, betónové pláty, cca 30 m. ŠPoRT: vonkajší a vnútorný bazén 
s morskou vodou, detský bazén, wellness - jacuzzi, parný kúpeľ, sauna, masáže (všet-
ko za poplatok), fitness, animácie (v termíne od 15.6. do 15.9.). PoZNÁMKa: možnosť 
zabezpečenia transferu na pláž Zrće, ktorá je preslávená festivalmi a bohatým noč-
ným životom - za poplatok. Možnosť parkovania v garáži - cca 7 EUR/deň - platí sa 
na mieste. Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/deň), platba na mieste.

HR-135L / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 339 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

STRAVA
12.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
8.9.-22.9. — — — 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWC-Su 2 raňajky 339 349 419 429 479 699
1/2+1 SWCB-Su 2 raňajky 349 369 429 449 499 739
1/2+1 SWCM-Su 2 raňajky 379 399 459 479 519 799
1/2+1 SWCBM-dE 2 raňajky 409 429 509 529 569 879
1/2+1 SWC-Su 2 polpenzia 389 399 469 489 539 749
1/2+1 SWCB-Su 2 polpenzia 409 419 489 509 559 799
1/2+1 SWCM-Su 2 polpenzia 429 449 519 539 579 859
1/2+1 SWCBM-dE 2 polpenzia 459 479 559 579 629 939
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: 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 50 %. dieťa do 7 rokov s 1 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa od 7 do 12 rokov 
s 1 dospelýM - zľava 30 %. osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: pri pobytoch na 7 alebo 
14 nocí v období do 30.5. a 8.9. je Možné poskytnúť MiMoriadnu zľavu 15 % - túto zľavu nie je Možné koMbinovať 
so zľavou za včasný nákup.

dopRava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komlexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

klimatizácia30 vzdialenosť 
od moRa

dieťa 
zadaRmo Wellness Wi-Fi

zadaRmo

CHorvátsko  >  jakišnica / kaRlOBag 

Hotel Zagreb 

klimatizáciadieťa 
zadaRmo 10 vonkajší 

bazén
vzdialenosť 
od moRa

all 
inclusive

Poloha: príjemný hotel a jeho depandance ležia priamo na brehu mora, vzdialené 
cca 350 m od centra mesta. VYBaVENIE: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, lobby 
bar, bar pri bazéne, zmenáreň, výťah, parkovisko, živá hudba. UBYToVaNIE: klima-
tizované 2lôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek, sú orientované na morskú 
stranu, vždy so sprchou a WC, TV, chladničkou, Wi-Fi ZADARMO a balkónom. Izby 
označené SU sú priestrannejšie a s výhľadom na more a umožňujú ubytovanie pre 
2 dospelé osoby a až 3 deti. Izby označené DEP sa nachádzajú v depandanci, sú 
orientované na morskú stranu a majú francúzske okno alebo terasu. STRaVoVa-
NIE: polpenzia- raňajky a večere formou bufetu. Na večeru neobmedzená konzumá-
cia nápojov (voda, pivo, víno, džús, cola). Služby ALL INCLUSIVE - plná penzia for-
mou bufetu vrátane nápojov (pivo, víno, brandy, vodka, džús, cola, limonáda, voda, 
káva), zmrzliny a drobného občerstvenia v bare medzi 11:00 - 21:00, nápoje (pivo, 
víno, voda, limonáda) pri bazéne od 10:00 do 19:00. Stravovanie prebieha v hoteli 
Zagreb. PlÁŽ: okruhliaková, betónové platy, cca 100 m. ŠPoRT: vnútorný a vonkajší 
bazén, wellness - sauna, para, fitness, herná miestnosť s biliardovými stolmi, stolný 
hokej a futbal, animácie pre deti a dospelých, minigolf, stolný tenis, tenisové kurty, 
ihrisko na loptové hry, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: pobytová 
taxa cca 1 EUR/os./deň - platí sa na mieste, parkovisko cca 2 EUR/deň - platí sa na 
mieste, 1 x 60 minút sauna pre dospelých ZADARMO.

HR-283Z / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 229 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE
OSôB

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-1.9.
1.9.-8.9. — — —

UBYtOVaNIE S POLPENzIOU
1/2+2 SWCM-dEp 2 229 279 319 279
1/2+2 SWCBM 2 259 319 359 349
1/2+2 SWCBM-Su 2 279 339 369 339
UBYtOVaNIE S aLL INCLUSIVE
1/2+2 SWCM-dEp 2 319 379 419 379
1/2+2 SWCBM 2 359 419 459 449
1/2+2 SWCBM-Su 2 379 429 469 429
Možné nástupy na pobyt so so so so
ZľaVY: 1. dieťa do 13 Rokov na pRístelke - zadaRmo. 2. dieťa do 2 Rokov na pRístelke - zadaRmo. 3. dieťa do 6 
Rokov bez náRoku na lôžko - zadaRmo. ostatné ceny pre deti a osoby na prístelke na www.ckvt.sk.

dopRava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/ALL INCLUSIVE, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

– 15 % do 28. 2.

– 10 % do 31. 3.
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Dalmácia
Národné parky, malebné ostrovy a stopy starobylých kultúr

Severná Dalmácia patrí medzi veľmi obľúbené rekreačné oblasti, kde 
nájdete nielen skvelo vybavené turistické letoviská, ale tiež jedinečné 
miesta plné historických pamiatok. Nachádzajú sa tu hneď tri národ-
né parky: Paklenica, Krka a Kornati pri Severodalmátskych ostrovoch.  
Okrem nádhernej prírody vás nadchnú i početné kultúrno-historické 
pamiatky: románske stavby v Zadare, monumentálna katedrála v Ši-
beníku alebo najmenšia katedrála sveta v mestečku Nin. 

Mestá a mestečká: historické a rušné mestá Zadar a Šibenik, obľúbené 
letoviská Zaton, Petrčane, Biograd na Moru, Vodice, Solaris a Primoš-
ten. 

Miestne pochúťky a suveníry: pakovacký syr, šibenická pálenka tra-
varica, dezertné víno prošek, víno maraština, drnišský pršut, šibenická 
čapka, minca šibenický bagatin, šperky z červených koralov ( z ostrova 
Zlarin), krapanjská morská huba, vedro bukara. 

Zadar
Moderné severodalmátska metropola láka nielen širokou ponukou 
služieb a pekným kúpaním, ale aj cennými historickými pamiatkami. 
Prejdete sa po antickom fóre, alebo po legendárnej Kalalarzi, objavíte 
zvuk Morských varhanov a užijete si podmanivý Pozdrav Slnku. 

Stredná Dalmácia ponúka všetko, čo od letnej dovolenky očakávate: 
biele okrúhliakové pláže, borovicové lesy a hory s rázovitými podhor-
skými dedinkami, kľudné prímorské mestečká, historické mestá aj 
rušné moderné letoviská s nápaditou hotelovou výstavbou. Značnej 
obľúbená u turistov je predovšetkým Makarská riviéra. 

Mestá a mestečká: historické mestá zapísané na zoznam UNESCO 
Trogir a Split, pôvodne pirátsky Omiš, kúpele Makarska, letoviská 
Baška Voda, Zaostrog, Drvenik, Gradac. 

Miestne pochúťky a suveníry: klobásky luganige (Sinj), koláče papre-
njaci (Hvar), víno babić (Primošen), bašský syr, solené sardinky, krajka 
z agáve (Hvar). 

Južná Dalmácia je nesmierne rôznorodá: tiahne sa od úrodnej delty 
rieky Neretva, cez príjemné letoviská na hornatom polostrove Pelješec, 
Dubrovnícku riviéru plnú zelene a historické mesto Dubrovník, až 
k župe Dubrovačca s obľúbenými letoviskami Srebrano, Mlini alebo 
Plat. 

Mestá a mestečká: letovisko Orebić a Trpanj na polostrove Pelješac, 
ostrov Korčula (rodisko Marca Pola), dych berúce historické mesto 
Dubrovník.

Miestne pochúťky a suveníry: slávky a ustrice (Ston), vína dingač 
(Pelješac), malvazija (Konavle), plachetnica dubrovnícka karata, 
pletená levanduľa. 

Dubrovník
Atraktívne juhodalmátske mesto, ktorého historické jadro obklo-
puje mohutné opevnenie, patrí medzi dovolenkové stálice. Slnečné 
podnebie, výborné pláže a príjemný tieň pomarančovníkov robia 
z Dubrovníka jedno z najkrajších miest Stredomoria. V súčasnej dobe 
je Dubrovník obľúbený vďaka natáčaniu filmov (napr. Star Wars, seriál 
Hry o tróny).  

Foto: Vjeko BegoVić, ChorVatské turistiCké združenie, Makarská - ilustračné Foto
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CHorvátsko  >  STaRigRaD - PaklEnica / PRiVlaka

Mobilné domčeky alan 

Poloha: mobilné domčeky sa nachádza v hustom borovicovom lese, v rámci ho-
telového komplexu Bluesun hotel Alan, cca 2 km od vstupu do Národného parku 
Paklenica. VYBaVENIE: v hoteli Alan - reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, 
pizzeria, market, TV miestnosť, Wi-Fi ZADARMO, zmenáreň, trezor, terasa, pizzeria, 
parkovisko ZADARMO. UBYToVaNIE: klimatizované domčeky 1/4+2 MH Dalmacija 
(30 m2) - dve 2lôžkové spálne (jedna s manželskou posteľou 140x200 cm a druhá 
s dvomi oddelenými lôžkami 80x190 cm), denná miestnosť s rozkladacou sedačkou 
vhodnou pre dve deti do 12 rokov, 2x sprcha a WC, vybavený kuchyn. kút, SAT TV, 
terasa, Wi-Fi ZADARMO. STaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: okruhliaková, betónové 
pláty, cca 100 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPoRT: 
v hoteli Alan - vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne v obmedzenom množstve, tenisové kurty, stolný tenis, animácie pre deti 
a dospelých, detský klub, aerobic, minigolf, ihrisko na loptové hry, vodné športy, 
wellness centrum - vnútorný bazén so sladkou vodou, fitness, sauna (fínska, bio, 
parná), masáže, whirlpool, (ponuka wellness centra je platená), vodné športy podľa 
miestnej ponuky. Wellness centrum je sprístupnené osobám starším ako 16 rokov. 
PoZNÁMKa: Registračný poplatok cca 1 EUR/osoba/pobyt - platí sa na mieste. Záve-
rečné upratovanie nie je zahrnuté v cene - poplatok cca 35 EUR/domček, platí sa na 
mieste. Predaj na vyžiadanie.

HR-0282 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 69 EUR / os.
DOMčEK

PRI 
POčTE
OSôB

31.3.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
22.9.-27.10. 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. ―

1/4+2 MH-dALMACIJA 6 69 79 149 179 199 229
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZVlÁŠTNE ZľaVY: pri zakúpení pobytu v terMínoch do 21.4. a 1.6.-7.6. váM poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15% - túto 
zľavu nie je Možné koMbinovať s inýMi zľavaMi.

dopRava:  

V  cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vyba-
venia, výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, pobytovú taxu, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
- 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka - cca 6 EUR/deň, pobyt so spom 
– cca 8 EUR/deň.

vonkajší 
bazén

dieťa 
zadaRmo 10Rodinné 

izby klimatizáciavzdialenosť 
od moRa

Hotel laguna 

Wi-Fi
zadaRmo

Poloha: menší, moderný hotel leží priamo na pláži, na polostrove Privlaka, ktorý je 
známy svojím skalnatým pobrežím a početnými piesočnatými zátokami. Vzdialený 
cca 1,5 km od Zatonu a 18 km od Zadaru. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, par-
kovisko, zmenáreň, terasa, trezor, Wi-Fi (na recepcii a v lobby bare ZADARMO). UBY-
ToVaNIE: izba 1/2+1+1 SWC - priestranné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
a WC, SAT TV, telefónom, Wi-Fi ZADARMO, trezorom, minibarom, fénom, s možnos-
ťou až 2 prísteliek (jedna formou rozkladacieho ležadla - na vyžiadanie). Izba 1/4+1 
AP - klimatizované dve 2lôžkové izby (jedna s možnosťou prístelky - rozkladací gauč), 
denná miestnosť, 2x sprcha a WC, SAT TV, telefón, Wi-Fi ZADARMO, trezor, minibar, 
fén, veľká terasa orientovaná na morskú stranu. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky 
a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky a večere formou bufetu, obedy výber 
z 3 menu. PlÁŽ: piesočnato-okruhliaková, betónové pláty, vhodná pre deti, cca 10 m. 
ŠPoRT: sauna, fitnes ZADARMO, masáže, detské ihrisko, športové vyžitie v blízkom 
stredisku Zaton. PoZNÁMKa: izba 1/4+1 AP - predaj na vyžiadanie. Parkovisko ZA-
DARMO, ležadlá a slnečníky na pláži (v obmedzenom množstve).

HR-035L / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 239 EUR / os.
IZBA/APARTMáN

PRI 
POčTE
OSôB

STRAVA
12.5.-9.6. ― 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. ―

1/2+1+1 SWC 2 polpenzia 239 279 359 479 559
1/4+1 Ap 4 polpenzia 279 329 399 509 609
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY PRE IZBY 1/2+1+1: dieťa do 12 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. 2.dieťa do 12 Rokov na Rozkladacom 
ležadle v období do 23.6. a od 25.8. - zadaRmo, 23.6.-25.8. - zľava 50 % - na vyžiadanie. dieťa do 12 rokov s 1 
dospelýM - zľava 30 %. osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 20 %. na zľavy pre osobu na prístelke v 1/4+1 ap sa 
inforMujte v ckvt.

dopRava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zá-
kona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka (5 EUR/deň).

*AKCIA platí pre termíny pobytov na 7 nocí do 16.6. a od 1.9.
**AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-1.9.

100 klimatizáciavzdialenosť 
od moRa

Wi-Fi
zadaRmo

– 10 % do 31. 1. – 30 % do 31. 1.*

– 15 % do 31. 1.*

– 25 % do 31. 3.*

– 10 % do 31. 3.**

pobyt možný 
so psom
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CHorvátsko  >  ZaTOn

apartmány Zaton Holiday Resort /

Poloha: jednoposchodové radové domčeky postavené v typickom dalmátskom štýle v pínio-
vom háji, cca 15 km od Zadaru. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, pizzeria , zmenáreň, 
trezor, tanečná terasa, market, zábavné centrum so živou hudbou, parkovisko. UBYToVaNIE: 
KLIMATIZOVANé APARTMáNY*** (HR-0291) - typ 1/C2 STUDIO a typ 1/C3 STUDIO - prízemné 
štúdiá - veľkosť cca 20 m2 - obývacia izba s pohovkou pre dve osoby s možnosťou ďalšej 
rozkladacie pohovky pre 1 osobu, typ 1/B4 AP - veľkosť cca 29 m2 - 2lôžková spálňa, denná 
miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč vhodný pre 2 osoby), typ 1/B5 AP - veľkosť cca 35 m2 
- dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s 1 lôžkom (rozkladací gauč), vždy vybavený kuchyn. 
kút, sprcha a WC, SAT TV, kávovar, telefón, fén, trezor, balkón alebo terasa. APARTMáNY**** 
(HR-0292) - moderne zariadené klimatizované apartmány typ 1/C2+1 STUDIO-N – veľkosť cca 
25 m2 – jedna miestnosť s pohovkou na spanie pre dve osoby, s možnosťou prístelky (na 
vyžiadanie), typ 1/B4 AP-N – veľkosť cca 36 m2 – 2lôžková izba, denná miestnosť s 2 lôžkami 
(rozkladací gauč, vhodné pre 2 osoby), typ 1/A5 AP-N – veľkosť cca 48 m2 – dve 2lôžkové 
spálne, denná miestnosť s 1 lôžkom (rozkladací gauč), typ 1/A5+1 AP-N – veľkosť cca 58 m2 
– dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s 1-2 lôžkami (rozkladací gauč vhodný pre 2 osoby), 
apartmán ma dve kúpeľne. Vždy vybavený kuchyň. kút, sprcha a WC, SAT TV, telefón, kávovar, 
mikrovlnná rúra, fén, trezor, prípojka na internet, balkón alebo terasa. STRaVoVaNIE: indivi-
duálne, s možnosťou dokúpenia polpenzie (raňajky a večere formou bufetu, k večeri ZADARMO 
miestne čapované nápoje – voda, džús, pivo, víno). PlÁŽ: 2 km dlhá, okruhliakovo-piesočna-
tá, cca 100-300 m. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, fitnes, aerobic, 
12 tenisových kurtov, stolný tenis, minigolf, golf, biliard, ihrisko na loptové hry, ihrisko pre 
deti, plážový volejbal, animácie, masáže, potápanie, tobogán, jumping centrum, vodné športy, 
jazdiareň, požičovňa bicyklov, prístav pre lode. Ležadlá a slnečníky pri bazéne za poplatok. 
PoZNÁMKa: cca 500 metrov od strediska sa nachádza veľmi populárna diskotéka Saturnus. 
Záverečné upratovanie hostia vykonávajú sami, možnosť dokúpenia na mieste za poplatok 40 
EUR/apartmán. Parkovanie ZADARMO. Pobyt so psom – za poplatok cca 12 EUR/deň. 

HR-0291, HR-0292 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 99 EUR / os.
APARTMáN

PRI 
POčTE
OSôB

28.4.-19.5. 19.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
8.9.-1.10. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

Hr-0291 - aPartmÁNY ***
1/C2 STudIO 2 149 179 209 299 399 479
1/C3 STudIO 3 119 139 179 259 329 389
1/B4 Ap 4 99 119 149 219 279 309
1/A5 Ap 5 109 129 159 229 289 329
Hr-0292 - aPartmÁNY****
1/C2+1 STudIO-N 2 179 209 259 389 509 589
1/B4 Ap-N 4 139 159 199 309 389 439
1/A5 Ap-N 5 129 149 199 289 379 419
1/A5+1 Ap-N 6 119 129 179 269 349 389
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 Rokov bez náRoku na lôžko – zadaRmo. osoba na pRístelke v 1/c2+1 studio-n v období: do 26.5. 
a od 8.9. – zadaRmo. 26.5.-9.9. – 119 eur/os./týždeň. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMíne pobytu 26.5.-2.6., 2.6.-9.6., 16.6.-23.6. váM 
pri pobyte na 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 %. 

dopRava:   

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výmena 
posteľnej bielizne 1x týždenne, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 
rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. Polpenzia: dieťa do 5 rokov – 
ZADARMO, dieťa od 5 do 12 rokov v období: do 26.5. a od 8.9. – ZADARMO, 26.5.-8.9. – 99 
EUR/os./týždeň, osoba od 12 rokov v období: do 26.5. a od 8.9. – 159 EUR/os./týždeň, 26.5.-
8.9. – 189 EUR/os./týždeň. Na vyžiadanie: detská postieľka pre deti do 3 rokov (26.5.-8.9. za 
poplatok 6 EUR/deň, ostatné termíny ZADARMO). 

klimatizácia300 vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od moRa

dieťa 
zadaRmo

Wi-Fi
zadaRmo

apartmány *** apartmány ****

pobyt možný 
so psom
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vonkajší 
bazén

CHorvátsko  >  PETRČanE 

Hotel Pinija 

Poloha: hotel je umiestnený v hustom borovicovom lese na polostrove, cca 5 min. 
chôdze od Petrčane a 12 km od Zadaru. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, sa-
lónik na semináre, aperitív bar, wellness centrum Marea, zmenáreň, TV miestnosť, 
výťah, parkovisko. UBYToVNIE: klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT 
TV, telefónom, chladničkou, fénom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO, s možnosťou prí-
stelky. Izba 1/2+2 - priestrannejšia 2lôžková izba s rozkladacím gaučom, vhodným 
ako prístelka pre 2 osoby. Izby typ PREM - novo zrekonštruované. Izby CLASSIC sú 
bez balkóna. STRaVoVaNIE: raňajky - formou bufetu, polopenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu, plná penzia - raňajky, obedy a večere formou bufetu. PlÁŽ: 
okruhliaková, kamenistá, betónové pláty, cca 50 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vnú-
torný a vonkajší bazén so sladkou vodou (vonkajší bazén je v prevádzke od 15.5. 
do 15.10.) vnútorný a vonkajší detský bazén, fitnes, wellness zóna - sauna, masáže, 
tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, animácie (od 16.6. do 1.9.), 
detský kútik, požičovňa bicyklov. PoZNÁMKa: izby typu 1/2+1 CLASSIC sú vhodné 
aj pre vozičkárov a je možné ich obsadiť len dvoma osobami - predaj na vyžiadanie. 
Vstup do wellness zóny 7 EUR/os./3 hodiny.

50 klimatizáciavzdialenosť 
od moRa

bezbaRiéRový 
pRístup

Wi-Fi
zadaRmo

dieťa 
zadaRmo

HR-031p / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 369 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

24.3.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-18.8.
6.10.-10.11. 8.9.-6.10. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 CLASSIC 2 369 459 509 559 659
1/2+2 CLASSIC 2 379 469 519 569 679
1/2+1 B-pREMIuM 2 389 479 529 589 709
1/2+1 BM-pREMIuM 2 419 519 569 629 759
1/2+2 BM-pREMIuM 2 419 529 579 659 769
1/1 CLASSIC 1 489 569 739 829 959
1/1 B-pREMIuM 1 519 599 769 869 989
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu - zadaRmo. 1. dieťa do 4 Rokov na pRístelke - zadaRmo. 1. dieťa 
od 4 do 12 Rokov na pRístelke do 2.6. a od 8.9. - zadaRmo, 2.6. - 8.9. - zľava 50 %. 2. dieťa do 12 rokov na prístelke - zľava 
50 %. dieťa do 12 rokov na základnoM lôžku - zľava 30 %. osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: 
v terMíne pobytu 24.3. - 7.4. a 15.9. - 3.11. váM pri pobytoch na 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 30 %. v terMínoch pobytu 
7.4. - 9.6. a 8.9. - 15.9. váM pri pobytoch na 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 %. tieto zľavy nie je Možné koMbinovať 
so zľavou za skorý 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 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

Napísali nám ...
Veľmi príjemný hotel a pobyt v ňom. Každým rokom poznať snahu o vylepšenie a pohodlie 
zákazníkov. Personál je ochotný a úslužný. Strava veľmi pestrá a chutná.

P. P., Fryčovce
Slušný hotel dobre vybavený, v pokojnej lokalite. Pre niekoho môže byť nevýhodou, že 
okrem hotelu v blízkosti prakticky nič nie je. Nie je to typické letovisko s rušnou atmo-
sférou, ale to je to čomu sa my vyhýbame. Preto sme boli v tomto stredisku už tretíkrát.

P.H., Olomouc – Bystrovany 

–10 % do 31. 3.

vnútoRný 
bazén
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Horvátsko  >  PETRČanE / OSTROV ViR

Falkensteiner Family hotel Diadora 

150 klimatizáciavzdialenosť 
od moRa

pláž
pRe deti

Wi-Fi
zadaRmo

vnútoRný 
bazén

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: moderný hotelový komplex leží cca 
1 km od centra Petrčane. VYBaVENIE: 

reštaurácia, aperitív bar, kadernícky salón, internetový kútik, zmenáreň, výťah, parkovisko, 
Wi-Fi ZADARMO. UBYToVaNIE: klimatizované izby 1/2+2 FAM Superior  - veľkosť 33-37 m2 - 
spálňa s manželskou posteľou, izba s 2 lôžkami (veľkosť 180x80 cm) a denná miestnosť, typ 
1/2+3 SUITE - veľkosť 43 m2 - spálňa s manželskou posteľou, izba s 2 lôžkami (veľkosť 180x80 
cm) a denná miestnosť s rozkladacím gaučom (140x145 cm) vhodným pre 1 dieťa, vždy 
sprcha alebo vaňa a WC, SAT TV, väčšinou s balkónom, minibar, telefón, fén, trezor. Izby Suite 
majú dve kúpeľne. STRaVoVaNIE: plná penzia formou bufetu, čapované nealkoholické nápoje, 
pivo, víno k obedom a večerám. Pre deti sú v detskom klube Falky Land k dispozícii čapované 
nápoje počas celého dňa (10:00-18:00). V reštaurácii je časť vybavená pre deti a mamičky – 
mikrovlnná rúra, ohrievač fliaš. PlÁŽ: okruhliaková, kamenistá, cca 150 m, sprchy na pláži. 
ŠPoRT: bazénový, wellness a vodný svet s rozlohou 2 000 m2 - 1 vnútorný bazén a 3 vonkajšie 
bazény s veľkou vodnou šmykľavkou, divokou riekou, wellness - fínska sauna a parný kúpeľ, 
odpočiváreň, wellness záhrada, masáže, kozmetika, solárium, fitness, joga, pilates, aquagym-
nastika, vonkajší a vnútorný areál pre detské hry FUNKY LAND (vnútorné detské ihrisko, tele-
vízna miestnosť, detská herňa 'Las Vegas', diskotéka, miestnosť pre teenagerov, hrací kútik 
SONY PS3, animačný program) ihriská na plážový volejbal, animácie, potápačské centrum, 
požičovňa bicyklov, vodné športy. PoZNÁMKa: hotel je vhodný pre rodinnú dovolenku, ponú-
ka široké vyžitie ako pre deti, tak i pre dospelých. Klienti majú k dispozícii župan, papuče 
a uterák na bazén. Možnosť zabezpečenia stráženia detí. Parkovanie za poplatok 9,5 EUR/deň 
- platba na mieste. Predaj na vyžiadanie. Pobytová taxa cca 1 EUR/os./deň – platba na mieste.

HR-173O / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 589 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

5.5.-12.5. 12.5.-26.5. — 26.5.-16.6. — 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.
— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+2 FAM-B-SupERIOR 2 589 629 659 799 819 969 1 089
1/2+2 FAM-BM-SupERIOR 2 659 699 729 879 899 1 029 1 189
1/2+3 FAM-SuITE-B 2 799 859 879 969 989 1 129 1 319
1/2+3 FAM-SuITE-BM 2 899 929 959 1 109 1 139 1 279 1 469
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. na ďalšie zľavy pre deti sa inforMujte na www.ckvt.sk. 

dopRava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x plná penzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: cestovného poistenia storna 
zájazdu, osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.
*AKCIA platí pre termíny pobytov do 7.7. a od 25.8.

vybrané apartmány Vir 

Poloha: súkromné apartmány v mestečku Vir. VYBaVENIE: v blízkosti reštaurácia, ob-
chod, zmenáreň. UBYToVaNIE: klimatizované apartmány - typ 1/2 STUDIO - miestnosť s 2 
lôžkami, typ 1/2+1 AP a 1/2+2 AP - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gau-
čom, 1/4+1 AP - dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, typ 1/6+1 
AP - tri 2lôžkové spálne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, vždy vybavený kuchyn-
ský kút, sprcha a WC, SAT TV, balkón alebo terasa. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: 
prírodná kamenistá, okruhliaková 50-450 m. ŠPoRT: podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: 
jedno parkovacie miesto ZADARMO. Pobyt so psom cca 5 EUR/deň - platí sa na mieste. 

HR-1953 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 89 EUR / os.
APARTMáN

PRI 
POčTE
OSôB

19.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-25.8.
15.9.-29.9. 25.8.-15.9. —

1/2 STudIO 2 109 139 209
1/2+1 Ap 3 89 109 149
1/2+2 Ap 4 89 99 129
1/4+1 Ap 4 99 109 149
1/6+1 Ap 6 99 109 129
Možné nástupy na pobyt denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko - zadaRmo. osoba na prístelke v apartMáne 1/4+1 a 1/6+1 ap v období: 
do 30.6. a od 25.8. - platí 59 eur/os./týždeň., 30.6.-25.8. – platí 79 eur/os./týždeň. 

dopRava:   

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybave-
nia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplex-
ného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby 
nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.  Na vyžiadanie: detská postieľka (5 EUR/deň) - platí 
sa na mieste.

klimatizácia50 vzdialenosť 
od moRa

dieťa 
zadaRmo

– 10 % do 28. 2.*

pobyt možný 
so psom
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Poloha: priamo na pláži, cca 3,5 km od historického centra Zadaru v časti Borik. 
VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, výťah, trezor, Wi-Fi na recepcii, 
parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 1-2lôžkové izby, so sprchou a WC, SAT TV, 
telefónom, niektoré s možnosťou prístelky. Izba 1/2+2 - dve 2lôžkové izby, navyše majú 
chladničku. Väčšina izieb s balkónom – balkón nie je garantovaný. STRaVoVaNIE: služ-
by ALL INCLUSIVE - raňajky, obedy, večere formou bufetu, od 10:00 do 22:00 miestne 
čapované pivo, víno, voda, džús, káva, čaj v ALL INCLUSIVE bare. PlÁŽ: 1,5 km dlhá 
piesočnato-okruhliaková pláž, cca 50 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén so 
sladkou vodou, plážový volejbal, stolný tenis, tenisové kurty, ihrisko na loptové hry, 
animácie pre deti a dospelých. Za poplatok možné využívať vybavenie hotela CLUB 
FUNIMATION BORIK - fitnes, wellness centrum - sauny, masáže, whirlpool. PoZNÁM-
Ka: parkovanie ZADARMO, ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom 
množstve). Pobytová taxa cca 1 EUR/os./deň - platba na mieste.

HR-032d / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

21.4.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-25.8.
15.9.-20.10. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9.

1/2 SWC ECONOMY 2 259 359 469 509
1/2+1 SWC COMFORT 3 259 359 469 509
1/2+2 SWC 4 299 429 539 609
1/1 SWC ECONOMY 1 299 399 509 549
Možné nástupy na pobyt denne denne so, ne so, ne

ZľaVY: dieťa do 7 Rokov s 2 dospelými – zadaRmo. na ceny pre deti od 7 do 12 rokov a od 12 do 18 rokov a osobu 
nad 18 rokov na prístelke sa inforMujte na www.ckvt.sk. 

dopRava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby ALL INCLUSIVE, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

*AKCIA platí pre termíny pobytov do 9.6. a od 8.9.

CHorvátsko  >  ZaDaR 

Hotel Donat 

all 
inclusive50 klimatizáciavzdialenosť 

od moRa
Wi-Fi
zadaRmo

dieťa 
zadaRmo

Hotel Club Funimation Borik 

Poloha: rekonštruovaný hotel je súčasťou 
hotelového komplexu Borik, cca 3,5 km od 

centra Zadaru. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, predajňa su-
venírov, výťah, Wi-Fi ZADARMO, detský kútik, terasa. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové 
izby s francúzskou posteľou, typ 1/2+2 Family Comfort –cca 25-29 m2, má naviac rozkladací 
gauč alebo výklenok s poschodovou posteľou, vhodnou pre deti do 160 cm. Typ 1/2+3 
FAM-SUITE - cca 46 m2, má navyše dennú miestnosť s rozkladacím gaučom a výklenkom 
s poschodovou posteľou vhodnou pre deti do 160 cm. Typ 1/2+2 FAMILY Superior - cca 
40-44 m2, má navyše dennú miestnosť s rozkladacím gaučom vhodným pre deti do 160 
cm. Vždy so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, minibarom, trezorom, fénom. Väčšina izieb 
s balkónom – balkón nie je garantovaný. STRaVoVaNIE: služby ALL INCLUSIVE - plná penzia 
formou bufetu, cooking show, popoludňajšie občerstvenie, miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje od 10:00 do 22:00 vo Tramontana bare a od 11:00 do 22:00 na bare pri bazéne. 
PlÁŽ: piesočnato-okruhliaková, cca 100 m. ŠPoRT: vnútorný a vonkajší bazén so sladkou 
vodou, detský bazén, tobogan, tenisové kurty, volejbalové ihrisko na pláži, stolný tenis, 
fitness, animácie, vodné športy. Wellness centrum - whirlpool, masáže, solárium, sauna 
(parná, bio, fínska). PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky pri bazéne - ZADARMO (len obmedzené 
množstvo). Pobytová taxa cca 1 EUR/os./deň - platí sa na mieste. Parkovanie ZADARMO.  
Hotel prechádza momentálne rekonštrukciou a bude novo otvorený v Júni 2018.

HR-032F / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 499 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

— — — 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.
29.9.-27.10. 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB COMFORT 2 499 629 699 829 929
1/2 SWCBM SupERIOR 2 579 699 759 889 999
1/2+2 FAMILY COMFORT B 3 529 679 879 1 029 1 159
1/2+2 FAMILY COMFORT BM 3 599 739 949 1 099 1 229
1/2+2 FAMILY SupERIOR B 4 589 709 909 1 059 1 189
1/2+2 FAMILY SupERIOR BM 4 659 779 979 1 129 1 259
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. na ceny pre dieťa od 3 do 18 rokov sa inforMujte 
na www.ckvt.sk. 

dopRava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby ALL INCLUSIVE, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.
*AKCIA platí na termíny pobytov do 7.7. a od 25.8.

all 
inclusive

ležaDlá a Slnečníky pri bazéne – zaDarmo 
(len v obmeDzenom množStve)

iluStračné Foto izby

100 klimatizáciavzdialenosť 
od moRa

Wi-Fi
zadaRmo

dieťa 
zadaRmo

– 10 % do 28. 2.* – 10 % do 31. 3.*

Odporúčame pre rodiny s deťmi

Vila ana a Vybrané apartmány Zadar – Zadar na www.ckvt.sk
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Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: hotelový komplex Božava – 
hotel Agava (HR-108A), hotel Lavanda 

(HR-108L) a hotel Mirta (HR-108R) sa nachádza v píniovom háji, v atraktívnej oblas-
ti na ostrove Dugi Otok, cca 100 m od centra mestečka Božava. VybaVenie: klima-
tizovaná centrálna reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, 
TV miestnosť, (trezor v hoteli Lavanda na recepcii za poplatok), terasa, v blízkosti 
- kaviareň, pizzeria, lekár, parkovisko za poplatok 1 EUR/deň. UbytoVanie: klimati-
zované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, chladničkou, 
fénom, s možnosťou prístelky. Izby 1/2+2 FAMILY - jedna 2lôžková spálňa, denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom, vždy sprcha a WC, balkón (orientovaný na mor-
skú stranu), SAT TV, telefón, chladnička, fén, trezor (len v hoteli Agava). StraVoVa-
nie: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky a večere 
formou bufetu, obedy (výber z menu, šalátový bufet). Vždy k večeri a obedu ZA-
DARMO: miestne víno, pivo, minerálna voda, džús. Pláž: okruhliaková, kamenistá, 
cca 30 m, 15 min. jazdy motorovým vláčikom od susedného hotela Maxim sa na-
chádza nádherná okruhliakovo-piesočnatá pláž s plážovým barom nazývaná SAKA-
RUN. Vláčik jazdí na pláž a späť v pravidelných intervaloch. Využitie vláčika je za 
poplatok - cca 30 HRK/os. ŠPort: vonkajší bazén so sladkou vodou, detské ihrisko, 
fitness, masáže, whirpool, sauna, tenisové kurty, stolný tenis (všetko za poplatok). 
Poznámka: ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom množstve). 
Hotely Agava, Lavanda a Mirta tvoria jeden spoločný komplex - BOŽAVA. Nárok na 
ubytovanie vzniká po 16 hod. Pobyt so psom cca 10 EUR/deň – platí sa na mieste.

HR-108A, L, R / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 299 EUR / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.
1.9.-22.9. — 18.8.-1.9. —

HR-108A - HOTEL AGAVA
1/2+2 FAMILY 2 PoLPenzIA 299 409 509 599
1/2+2 FAMILY 2 PLná PenzIA 389 519 619 709
HR-108L - HOTEL LAVANDA
1/2+1 SWCBM 2 PoLPenzIA 299 409 509 599
1/2+1 SWCBM 2 PLná PenzIA 389 519 619 709
HR-108R - HOTEL MIRTA
1/2+2 FAMILY 2 PoLPenzIA 299 409 509 599
1/2+2 FAMILY 2 PLná PenzIA 389 519 619 709
Možné nástupy na pobyt denne denne so so.
zľaVy: Dieťa Do 2 rokov - ZaDarMo - na vyžiaDanie. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke - zľava 60 %. osoba od 12 
rokov na prístelke - zľava 30 %. zVláŠtne zľaVy: v terMíne pobytu 19.5.-16.6. a 1.9.-22.9. cena zahŕňa MiMoriadnu 
zľavu 10% - nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

Doprava:  

V  cene: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného pois-
tenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň. Na vyžiadanie: detská postieľka (7 EUR/deň).

Hotel lAVANDA Hotel MirtA

Hotel AgAVA

Hotel lAVANDA

Hotel MirtA

chorVátsko  >  OstROv dUgi OtOk – bOžava

hotely  agava, Lavanda, Mirta

kliMatiZáciaDieťa 
ZaDarMo 30roDinné 

iZby
vZDialenosť 
oD Mora

nápoje k večeri 
ZaDarMo

pobyt Možný 
so psoM

Hotel Maxim – Božava na www.ckvt.sk  

Wi-Fi
ZaDarMo

–10 % do 31. 3.
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Hotel a apartmány alba , apartmány croatia 

apartmány Croatia

–30 % do 30. 1.*

–15 % do 31. 1.*

–40 % do 31. 3.*

–25 % do 31. 3.*

–10 % do 31. 3.*

Poloha: komplex hotela a apartmánov v pokojnom prostredí, cca 500 m od centra mestečka Sv. 
Filip i Jakov a cca 3 km severne od Biograd na Moru. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, 
aperitív bar, zmenáreň, 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. Štúdiá 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 ro-
kov), APARTMáNY ALBA - typ 1/2+1 BM-STUDIO - denná miestnosť s 2 lôžkami, s možnosťou prístel-
ky, 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 2lôžková spálňa, 
denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), typ 1/D4+1 AP a typ1/E4+2+1 AP – dve 2lôžkové 
spálne, denná miestnosť s 1-2 lôžkami (rozkladací gauč) s možnosťou prístelky (na vyžiadanie), vždy 
kuchynský kút, sprcha a WC, SAT TV, trezor, telefón, balkón alebo terasa. STRaVoVaNIE: 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: izba 1/2+2+1 SWCBM - predaj 
len na vyžiadanie. Nárok na ubytovanie vzniká po 16. Hodine, izby je nutné vyprázdniť do 9. hodiny.
V cENE: HOTEL - 7x ubytovanie, 7x polpenzia. APARTMáNY - 7x ubytovanie, 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: komplex-
ného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
- 1,80 EUR/deň.. Na vyžiadanie: detská postieľka (cca 4 EUR/deň).
* 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 15 % v ostatných termínoch. 
Vždy min. na 7 nocí. aKCIa 40 % do 31.3. – ALBA – do 26.5. a od 15.9.., CROATIA do 9.6. a od 8.9., 
aKCIa 25 % do 31.1. – ALBA – 26.5.-16.6. a 8.9.-15.9., CROATIA – 9.6.-23.6. a 25.6. a 25.8.-8.9., 
aKCIa 10 % 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 219 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 – HOtEL aLBa – POLPENzIa
1/2+1 SWCB 2 219 279 279 319 409 419
1/2+2+1 SWCBM 4 239 289 289 339 419 439
1/2+1 SWCBM 2 239 289 289 339 419 439
1/2+1 BM-STudIO 2 249 299 299 349 429 449
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%. osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 20 %. ZľaVY PRE 1/2+2+1BM: 
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 3 a 4 
lôžku - zľava 30 %. ZľaVa PRE TYP 1/2+1 BM STUdIo BEZ STRaVY: osoba na prístelke v terMíne do 23.6. a od 8.9. platí 39 
eur/os., v terMíne 23.6.-30.6. a 25.8.-8.9. platí 59 eur/os, v terMíne 30.6.-25.8. platí 79 eur/os. 

HR-0351 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 79 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 94 119 169 229 259
1/C2+2 Ap 4 79 99 139 179 209
1/d4+1 Ap 5 79 99 139 179 189
1/E4+2+1 Ap 6 74 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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reštauráCia v penzióne pikolo

CHorvátsko  >  SV. FiliP i jakOV 

Poloha: vila nachádzajúca sa v blízkosti penziónu Pikolo, cca 500 m od centra mesta 
Sv. Filip i Jakov. VYBaVENIE: v blízkosti market, možnosť využívania grilu, terasa, 
zaistené parkovanie do 150 m od objektu (za poplatok cca 3 EUR/deň – platba na 
mieste), Wi-Fi - ZADARMO. UBYToVaNIE: klimatizované apartmány - typ 1/2 ŠTÚDIO 
- 2lôžková izba a vybavený kuchyn. kút, typ 1/2+1 ŠTÚDIO - 3lôžková izba a vybavený 
kuchyn. kút, vždy sprcha a WC, SAT TV, balkón. Typ 1/4+1 AP - jedna 2lôžková izba 
s vybaveným kuchyn. kútom, sprchou a WC, jedna 3lôžková izba, na chodbe priestran-
ná denná miestnosť so SAT TV a balkónom, voľne prístupná. Klienti ubytovaní v 1/4+1 
AP majú pre seba celé poschodie objektu. Typ 1/6-8 AP - štyri 2lôžkové izby, oddelená 
priestranná kuchyňa s vybaveným kuchyn. kútom, dve kúpeľne a WC, práčka, denná 
miestnosť s TV, balkón, apartmán sa nachádza v 2. poschodí. STRaVoVaNIE: individu-
álne, s možnosťou dokúpenia polpenzie a obedov v reštaurácii Pikolo: raňajky formou 
bufetu, obedy alebo večere výberom z menu. PlÁŽ: okruhliaková, betónové pláty, 
cca 100 m, vhodná pre deti. ŠPoRT: plážový volejbal, vodné športy podľa miestnej 
ponuky. PoZNÁMKa: 1/2+1 STUDIO - prednostne obsadzované 3 osobami. Apartmány 
typu 1/6 AP a 1/8 AP - predaj len na vyžiadanie.

dieťa 
zadaRmo 100 vzdialenosť 

od moRa klimatizácia Wi-Fi
zadaRmo

HR-1871 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 129 EUR / os.
APARTMáN

PRI 
POčTE 
OSôB

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

1/2 STudIO 2 159 159 219 179
1/2+1 STudIO 2 159 159 219 179
1/4+1 Ap 4 129 129 179 149
1/6 Ap 6 149 149 159 159
1/8 Ap 8 129 129 149 149
Možné nástupy na pobyt so so so so

ZľaVY: dieťa do 4 Rokov bez lôžka - zadaRmo. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMíne 1.9.-8.9. cena pobytu zahŕňa MiMoriadnu 
zľavu 15 %. 

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxu, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z.. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestov-
ného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
- 1,80 EUR/deň, polpenzie: 109 EUR/os./týždeň, obedov: 69 EUR/os./týždeň.

*AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %. 
**AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 5 %. 

vila jelena 

–20 % do 28. 2.*

–10 % do 30. 4.**
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CHorvátsko  >  SV. FiliP i jakOV 

Penzión a apartmány Pikolo 

Poloha: penzión (HR-199P) a apartmány (HR-3021) sú ideálnym miestom na strá-
venie príjemnej rodinnej dovolenky, cca 500 m od centra mesta Sv. Filip i Jakov. 
VYBaVENIE: vlastné parkovisko ZADARMO, v blízkosti market, reštaurácie. UBYTo-
VaNIE: PENZIÓN - klimatizované, priestranné, jednoducho vybavené 2lôžkové izby, 
niektoré s možnosťou prístelky (vhodné pre deti do 14 rokov), vždy so sprchou 
a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, chladničkou, balkónom. Izby 1/2+2 - 2lôžková izba 
s možnosťou prístelky a oddelená 1lôžková izba. Na 2. poschodí sa nachádza malý 
spoločný kuchynský kút. APARTMáNY (HR-3021) – klimatizované apartmány, typ 
1/4 AP  1/4+1 AP – dve 2lôžkové izby a denná miestnosť s možnosťou prístelky 
(rozkladací gauč), vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha, WC, SAT TV, balkón alebo 
terasa. Apartmány sa nachádzajú v samostatnej budove vedľa penziónu Pikolo. 
STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výberom z menu, plná 
penzia - raňajky formou bufetu, obedy a večere výberom z menu. Apartmány – in-
dividuálne alebo polpenzia. PlÁŽ: okruhliaková, betónové pláty cca 150 m, vhodná 
pre deti. ŠPoRT: plážový volejbal, vodné športy podľa miestnej ponuky.

V  cENE: PENZION – 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, pobytová taxu. APART-
MáNY – 7x ubytovanie, 7x individuálne stravovanie/polpenzia, spotreba vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, výmena posteľného prádla 1x týždenne, záverečné 
upratovanie, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ 
doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort vrátane poistenia storna 
zájazdu: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

*AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %.
**AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 5 %. 

Vyššie uvedené AKCIE platia pre pobyty v penzióne PIKOLO.

dieťa 
zadaRmo 150 vzdialenosť 

od moRa klimatizácia Wi-Fi
zadaRmo

HR-199p / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

STRAVA
26.5.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-1.9.
8.9.-22.9. 1.9.-8.9. — —

1/2+1 SWCB 2 polpenzia 259 259 329 289
1/2+2 SWCB 2 polpenzia 259 259 329 289
1/2+1 SWCB 2 plná penzia 319 319 379 349
1/2+2 SWCB 2 plná penzia 319 319 379 349
Možné nástupy na pobyt denne so so so

ZľaVY: pRvé dieťa do 7 Rokov na pRístelke - zadaRmo. druhé dieťa do 7 rokov na prístelke - zľava 50 %. prvé aj 
druhé dieťa 7-14 rokov na prístelke - zľava 50 %. osoba od 14 rokov na prístelke - zľava 30 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: 
v terMíne 1.9.-8.9. cena pobytu zahŕňa MiMoriadnu zľavy 15 %. 

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

HR-3021 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 119 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

STRAVA
7.4.-30.6. 30.6.-25.8.

25.8.-27.10. —

1/4+1 Ap 5 bez stravovania 119 139
1/4 Ap 4 bez stravovania 129 159
1/4+1 Ap 5 polpenzia 229 259
1/4 Ap 4 polpenzia 249 269
Možné nástupy na pobyt denne so

ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko – zadaRmo.  

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

–20 % do 28. 2.*

–10 % do 30. 4.**

PRi ZakÚPEnÍ 
aUTOBUSOVEj DOPRaVY 
a UBYTOVania 

VáM POSKYTNEME 
NIžŠIE UVEDENé ZľAVY
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOžNé KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORý NáKUP.

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do odJAZdU

–10 %

PRi ZakÚPEnÍ 
aUTOBUSOVEj DOPRaVY 
a UBYTOVania 

VáM POSKYTNEME 
NIžŠIE UVEDENé 
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOžNé KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORý NáKUP.

–10 % 

  autobusom

výhodNe

Hotel a depandance Vila Donat – sv. Filip i jakov na www.ckvt.sk   

pláž
pRe deti
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iluStračné Foto izby hotela ilirija

iluStračné Foto izby hotela aDriatiC

WellneSS Centrum hotela ilirija

klienti majú zaDarmo 1x WellneSS balíček – Saunu, Whirl-
pool, FitneSS (v termíne po DohoDe S reCepCiou hotela)

hotel kornati

hotel ilirija

hotel aDriatiC

CHorvátsko  >  BiOgRaD na mORU

Hotel kornati , ilirija , adriatic 

dieťa 
zadaRmo 150 vzdialenosť 

od moRa klimatizácia vonkajší 
bazén Wellnesspláž

pRe deti

Odporúčame pre páry Poloha: moderný hotel cca 50 m od 
centra mesta Biogradu na Moru. VYBa-

VENIE: v areáli - reštaurácia, kaviareň, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, výtah, tera-
sa, Wi-Fi v lobby bare a internetový kútik ZADARMO. Spoločenské miestnosti sú 
klimatizované. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT 
TV, telefónom, trezorom, fénom, niektoré s možnosťou prístelky (200x75cm), Wi-
-Fi a minibar za poplatok. Izby PREM navyše priamy výhľad na more, župany, pa-
puče, izby CO sú orientované na park. STRaVoVaNIE: polpenzia – raňajky a večere 
formou bufetu, možnosť dokúpenia obedov formou bufetu. PlÁŽ: okruhliaková, 
betónové pláty, cca 50-150 m, piesočnatá pláž Soline cca 400-500 m. ŠPoRT: te-
nisové kurty, stolný tenis, ihrisko pre loptové hry, minigolf, aerobic, 15.6-15.9. 
animácie a bezplatné stráženie detí 3 - 10 rokov (pre deti - ihrisko, turnaje, kino, 
večerné show, mini disco), vodné športy, škola plávania. Klienti môžu bezplatne 
využívať wellness centrum v hoteli Ilirija (sauna, whirlpool, fitness, relax zona) 
a vyhrievaný vonkajší bazén so sladkou vodou v hoteli Adriatic. PoZNÁMKa: Bio-
grad na Moru je ideálnym východiskovým miestom na výlet loďou do Národného 
parku Kornati. Možnosť kotvenia lodí do veľkosti 8,5 m v blízkosti hotela za popla-
tok. Poplatok za parkovanie cca 6 EUR/deň - platí sa na mieste. Pobyt so psom cca 
20 EUR/deň -  platí sa na mieste. 

HR-036A, K, I  / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                  od 289 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

4.1.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
22.9.-28.12. 1.9.-22.9. 18.8.-1.9. —

Hr-036a - HOtEL aDrIatIC
1/2 SWC-CO 2 289 399 439 579
1/2 SWCB-Su 2 319 469 519 629
Hr-036K - HOtEL KOrNatI
1/2 SWC-CO 2 289 399 439 579
1/2+1 SWCBM- Su 2 319 479 519 669
1/2+1 SWCBM-pREM 2 379 529 579 749
Hr-036I - HOtEL ILIrIJa
1/2+1 SWCB-CO 2 319 459 519 629
1/2+1 SWCBM- Su 2 359 509 579 669
1/2+1 SWCBM-pREM 2 409 579 649 749
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 7 Rokov na pRístelke – zadaRmo. dieťa od 7 do 12 rokov na prístelke – zľava 70 %. dieťa od 12 do 15 
rokov na prístelke – zľava 50 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM – zľava 20 %. osoba od 15 rokov na prístelke – 20 %.
ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMíne do 9.6. a od 22.9. cena pobytu zahŕňa MiMoriadnu zľavu 15 %.

dopRava:    ceny od 100 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň, obedy - 139 EUR/os./
týždeň. Na vyžiadanie - detská postieľka (8 EUR/deň).

*AKCIA platí pre termíny pobytov do 9.6. a od 22.9.

–10 % do 31. 3.*

Resort Pine Beach Pakoštane – Pakoštane na www.ckvt.cz   

pobyt možný 
so psom
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CHorvátsko  >  OSTROV mURTER  – jEZERa lOVišĆa

apartmány a izby – Holiday village jezera lovišća 

Poloha: komplex jednoposchodových ra-
dových pavilónov vo svahu, obklopených 

zeleňou, v blízkosti NP Kornati. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív 
bar, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, market, tanečná terasa. UBYToVaNIE: IZBY (HR-
-039P) - 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, chladničkou, fénom, balkónom, Wi-Fi, 
s možnosťou prístelky. Izby 1/2+2 SWCB - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 
lôžkami (rozkladací gauč). KLIMATIZOVANé APARTMáNY (HR-0391) – typ 1/A2+1 AP – 
štúdio 30 m2 – jedna miestnosť s 3 lôžkami (3. lôžko rozkladacie malé kreslo), typ 1/
B2+2 AP – 36 m2 – jedna 2lôžková izba, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), 
typ 1/C4+2 AP – 45 m2 – dve 2lôžkové izby, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací 
gauč), vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, LCD SAT TV, Wi-Fi, fén, balkón alebo 
terasa. Apartmány typu B sú pre sezónu 2018 novo zrekonštruované. STRaVoVaNIE: 
izby – raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu. Apartmány – individuálne, s mož-
nosťou dokúpenia večerí alebo polpenzie (raňajky formou bufetu, večere výber s 3 
menu). PlÁŽ: prevažne okruhliaková, čiastočne betónová, vhodná pre deti, cca 500 m. 
ŠPoRT: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, aerobic, ihrisko na loptové hry, detské mi-
niihrisko, animácie, požičovňa bicyklov, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁM-
Ka: pre svoju polohu v blízkosti NP Kornati je toto stredisko veľmi vyhľadávané najmä 
u osôb s vlastným člnom - na vyžiadanie možno rezervovať miesto pre uviazanie člnu 
(počet miest je obmedzený - platí sa na mieste). Vďaka pokojnej atmosfére a krásnemu 
kúpaniu tiež ideálny pre rodinnú dovolenku.

V cENE: IZBY - 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. APARTMáNY - 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského 
vybavenia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zá-
konné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. 

HR-039p / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

5.5.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB 2 259 279 359 399 409
1/2+2 SWCB 2 259 279 359 399 409
Možné nástupy na pobyt denne denne so so so

ZľaVY: dieťa do 4 Rokov na pRístelke - zadaRmo. dieťa od 4 do 12 rokov na prístelke - zľava 50 %. 

HR-0391 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                                    od 69 EUR / os.
APARTMáN

PRI 
POčTE 
OSôB

5.5.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.
15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/A2+1 Ap 3 89 109 169 199 219
1/B2+2 Ap 5 99 109 159 189 219
1/C4+2 Ap 6 69 89 119 129 149
Možné nástupy na pobyt denne denne denne so so
ZľaVY: dieťa do 4 Rokov bez náRoku na lôžko – zadaRmo. 

dopRava:    

MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort vrátane poistenia 
storna zájazdu: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. APART-
MáNY - možnosť dokúpenia polpenzie – dieťa do 4 rokov – ZADARMO, dieťa od 4 do 12 
rokov – 79 EUR/os./týždeň, osoba od 12 rokov – 159 EUR/os./týždeň, raňajky – dieťa do 4 
rokov – ZADARMO, dieťa od 4 do 12 rokov – 39 EUR/os./týždeň, osoba od 12 rokov – 69 EUR/
os./týždeň. Na vyžiadanie: detská postieľka pre dieťa do 4 rokov – v termínoch do 7.7. a od 
1.9. – ZADARMO. 7.7.-1.9. sa na mieste platí 4 EUR/deň. 

Wi-Fi
zadaRmo

–5 % do 31. 3.

Odporúčame pre rodiny s deťmi

Resort Pine Beach Pakoštane – Pakoštane na www.ckvt.cz   

dieťa 
zadaRmo 500 vzdialenosť 

od moRa klimatizáciapláž
pRe deti
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Hotel Miran 

Poloha: v malej zátoke medzi olivovými a borovicovými hájmi, cca 1 km od centra 
mestečka Pirovac a cca 12 km od mesta Vodice. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, 
zmenáreň, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, TV miestnosť, parkovisko, tanečná terasa. 
Hotel nemá výťah. UBYToVaNIE: 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, 
chladnička (na vyžiadanie za poplatok) s možnosťou prístelky a balkóna. STRaVoVa-
NIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, služby ALL INCLUSIVE Light - plná penzia formou bufetu s nápojmi 
v čase podávania jedla. PlÁŽ: prírodná okruhliakovo-kamenistá, cca 30 m, sprchy 
na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou 
vodou, športové ihrisko, detské ihrisko, animácie, ihrisko na plážový volejbal, tenisové 
kurty, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: parkovisko za poplatok - cca 
6 EUR / deň sa platí na mieste. Izby označené AC majú aj klimatizáciu. 

HR-153M / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 259 EUR / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

STRAVA
28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB 2 PolPenzia 259 329 449 509
1/2+1 SWCBM 2 PolPenzia 269 349 479 549
1/2+1 SWCBM-AC 2 PolPenzia 279 379 519 599
1/2+1 SWCB 2 Plná Penzia 339 419 539 599
1/2+1 SWCBM 2 Plná Penzia 359 429 579 649
1/2+1 SWCBM-AC 2 Plná Penzia 369 469 619 689
1/2+1 SWCB 2 all inclusive light 349 429 569 639
1/2+1 SWCBM 2 all inclusive light 369 459 609 679
1/2+1 SWCBM-AC 2 all inclusive light 379 499 639 729
Možné nástuPy na Pobyt denne denne denne denne
ZĽaVY: Dieťa Do 12 rokov s 2 Dospelými- ZaDarmo. deti do 12 rokov s 1 dosPelýM – zľava 30 %.

Doprava:    ceny od 100 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia/ALL INCLUSIVE Light, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov – 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka (6 EUR/deň) – platba na mieste.
* AKCIA 45 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 30 %, AKCIA 35 % do 23.6. 
a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 20 %, AKCIA 30 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných 
termínoch zľava 15 %, AKCIA 25 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 
10 %, AKCIA 20 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 5 %.

vonkajší 
baZén

Dieťa 
ZaDarmo

Dieťa 
ZaDarmo30 vZDialenosť 

oD mora
wi-fi
ZaDarmo

cHorVátsko  >   PiRovac

Vily a mobilné domčeky Miran 

Poloha: nachádzajú sa cca 1 km od centra mestečka Pirovac. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív 
bar, parkovisko, tanečná terasa, Wi-Fi ZADARMO. UBYToVaNIE: vily (HR-1531) - typ 1/2+1 AP - 
veľkosť cca 32 m2, jedna 2lôžková spálňa, možnosť prístelky v dennej miestnosti, typ 1/3+1 AP 
- veľkosť cca 34 m2, jedna 2lôžková spálňa s prístelkou, možnosť prístelky v dennej miestnosti, 
typ 1/4+1 AP - veľkosť cca 38 m2, dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť s prístelkou, typ 1/4+2 
AP - veľkosť cca 48 m2, dve 2lôžkové spálne, možnosť prístelky pre dve osoby v dennej miestnos-
ti, vždy denná miestnosť a vybavený kuchynský kút, sprcha a WC, SAT TV, balkón alebo terasa. 
Domčeky (HR-1532) - veľkosť cca 24 m2 - klimatizované dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom, vybaveným kuchyn. kútom, so sprchou a WC, terasou so záhradným ná-
bytkom. STRaVoVaNIE: individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok, obedov a večerí formou 
bufetu v hoteli Miran. PlÁŽ: prírodná, okruhliakovo - kamenistá, cca 30 m. ŠPoRT: vonkajší 
bazén s morskou vodou pri hoteli Miran, športové ihrisko, detské ihrisko, tenisové kurty, mož-
nosť zapožičania bicyklov, vodné športy. PoZNÁMKa: domčeky - záverečné upratovanie, posteľná 
bielizeň a uteráky sa platia na recepcii - 35 EUR/domček. Jedno parkovacie miesto/domček 
ZADARMO. Ďalšie parkovisko za poplatok cca 5 EUR/deň - platí sa na mieste. Povinná vratná 
kaucia 150 EUR/domček - slúži na prípadnú úhradu poškodeného vybavenia - platí sa na mieste.

HR-1531, HR-1532 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 119 EUR / os.
VILA / DOMČEK

PRI 
POČTE 
OSÔb

28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
22.9.-13.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

HR-1531 - VILY MIRAN
1/2+1 AP 2 189 239 309 379
1/3+1 AP 2 189 249 339 389
1/4+1 AP 4 119 129 209 249
1/4+2 AP 4 159 199 299 359
HR-1532 - MobILNé doMčeKY MIRAN
1/4(+2)MH 4 139 169 239 319
Možné nástuPy na Pobyt denne denne denne denne
ZĽaVY PRE VIlY: Dieťa Do 3 rokov beZ nároku na lôžko a stravu - ZaDarmo. Dieťa Do 12 rokov na prístelke ZaDarmo. 
osoba na 3. lôžku v 1/3+1 ap – ZaDarmo. ZĽaVY PRE MoBIlNé doMčEKY: osoba na prístelke – ZaDarmo. Prístelka je 
vhodná MaxiMálne Pre 1 dosPelú osobu a dieťa do 12 rokov.

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výmena 
posteľnej bielizne 1 x týždenne, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 ro-
kov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka (cca 
6 EUR/deň), raňajok/polpenzie/plnej penzie/ALL INCLUSIVE Light – deti do 12 rokov ZADARMO, 
osoby od 12 rokov – na ceny sa informujte v CK.    
*AKCIA viď Hotel Miran

30 vZDialenosť 
oD mora

wi-fi
ZaDarmo

– 35 % do 31. 1.*

– 30 % do 28. 2.*

– 25 % do 31. 3.*

– 20 % do 30. 4.*

– 35 % do 31. 1.*

– 30 % do 28. 2.*

– 25 % do 31. 3.*

– 20 % do 30. 4.*

SČíTAJTE SO ZľAVOU 5 %  
NA 8 A VIAC NOCí

SČíTAJTE SO ZľAVOU 5 %  
NA 8 A VIAC NOCí

+ +

pobyt možný 
so psom
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Mobilné domčeky Vodice 

Wi-Fi
zadaRmo

Wi-Fi
zadaRmo

Poloha: mobilné domčeky Vodice sa nachádzajú v píniovom háji na okraji letoviska Vodice, 
cca 1 km od centra mesta, v blízkosti hotela Imperial. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív 
bar, plážová reštaurácia, piváreň, TV miestnosť, Wi-Fi ZADARMO v lobby bare, kongresová 
sála, zmenáreň, trezor, parkovisko – pri hoteli Imperial za poplatok. UBYToVaNIE: veľkosť 
cca 24 m2 - klimatizované dve 2lôžkové spálne s dennou miestnosťou s rozkladacím gaučom 
so sprchou a WC, SAT TV, vybaveným kuchyn. kútom, terasou so záhradným nábytkom. Ku 
každému domčeku prislúcha 1 parkovacie miesto ZADARMO. STRaVoVaNIE: individuálne, 
s možnosťou dokúpenia raňajok/polpenzie/plnej penzie - raňajky, obedy a večere formou 
bufetu v reštaurácii hotelu Imperial. Ceny na www.ckvt.sk. PlÁŽ: okruhliaková, betónové 
pláty, cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: možnosť využitia športového vybavenia hotela 
Imperial - vnútorný a vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, sauna, masáže, fitness, 
solárium, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, tenisové kurty, animácie, vodné športy. Vnú-
torný bazén mimo prevádzky 1.6.-1.10. PoZNÁMKa: záverečné upratovanie sa platí na re-
cepcii - 35 EUR/domček. Povinná vratná kaucia 100 EUR/domček - slúži na prípadnú úhradu 
poškodeného vybavenia. Pobyt so psom cca 9 EUR/deň - platí sa na mieste.

HR-1701 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 99 EUR / os.
DOMčEK

PRI 
POčTE 
OSôB

31.3.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
— 22.9.-13.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/4+2 MH 4 99 129 169 249 319
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 12 Rokov na pRístelke – zadaRmo. ZVlÁŠTNE ZľaVY: pri zakúpení pobytu v terMínoch do 23.6. a 
od 9.9. váM bude poskytnutá zľava 15 %, pri zakúpení pobytu v terMíne do 23.6., 8.7.-25.8. a od 9.9. na viac nocí váM 
bude poskytnutá zľava 5 %. 

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Kom-
fort vrátane poistenia storna zájazdu: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka cca 6 EUR/deň. 
* aKCIa 45 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 30 %, aKCIa 35 % do 23.6. 
a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 20 %, aKCIa 30 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných 
termínoch zľava 15 %, aKCIa 25 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 
10 %, aKCIa 20 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 5 %.

klimatizácia100 vzdialenosť 
od moRa

CHorvátsko  >  VODicE 

klimatizácia50 vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od moRa

Hotel miramare 

Odporúčame pre náročných Poloha: krásny moderný hotel v blíz-
kosti pláže, cca 600 m od centra mesta 

Vodice. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, zmená-
reň, výťah, terasa, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 1-2lôžkové izby so spr-
chou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, minibarom, telefónom, fénom, trezorom, 
s balkónom, s možnosťou 2 prísteliek (rozkladací gauč vhodný pre 2 deti do 12 rokov 
alebo pre 1 dospelú osobu). STRaVoVaNIE: raňajky formou bufetu, polpenzia - ra-
ňajky formou bufetu, večere výberom z 3 menu, plná penzia - raňajky formou bufe-
tu, obedy a večere výberom z 3 menu. PlÁŽ: okruhliaková, betónové pláty, cca 50 
m. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADAR-
MO (v obmedzenom množstve), fitness (za poplatok), možnosť zapožičania auta (za 
poplatok). PoZNÁMKa: možnosť parkovania v garáži 8 EUR/deň, parkovisko 5 EUR/
deň - platba na mieste. Pobytová taxa - cca 1,1 EUR/os./deň - platí sa na mieste.

HR-266A / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                             od 409 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

STRAVA
3.3.-5.5. 5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

6.10.-1.12. 15.9.-6.10. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —
1/2+2 SWCB 2 RAňAJKY 409 469 569 619 679
1/2+2 SWCBM 2 RAňAJKY 419 479 619 669 719
1/1 SWCB 1 RAňAJKY 489 549 709 759 819
1/1 SWCBM 1 RAňAJKY 509 569 759 809 859
1/2+2 SWCB 2 pOLpENZIA 479 539 649 689 749
1/2+2 SWCBM 2 pOLpENZIA 489 549 689 739 799
1/1 SWCB 1 pOLpENZIA 559 619 789 829 889
1/1 SWCBM 1 pOLpENZIA 579 639 829 879 939
1/2+2 SWCB 2 pLNá pENZIA 549 609 719 769 819
1/2+2 SWCBM 2 pLNá pENZIA 559 619 769 819 869
1/1 SWCB 1 pLNá pENZIA 629 689 859 909 959
1/1 SWCBM 1 pLNá pENZIA 649 709 909 959 1 009
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: 3. dieťa do 6 Rokov s 2 dospelými bez náRoku na lôžko so stRavou - zadaRmo. dieťa do 6 rokov s 2 do-
spelýMi na prístelke - zľava 60 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 40 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM 
- zľava - 30 %. osoba od 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %.

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia/plná penzia, zákonné poistenie podľa 
zákona č.281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort vrátanie poistenia storna zájazdu: osoby do 18 rokov - 1,10 Eur/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka cca 8 EUR/deň. 

– 35 % do 31. 1.*

– 30 % do 28. 2.*

– 25 % do 31. 3.*

– 20 % do 30. 4.*

SčíTAJTE SO ZľAVOU 5 %  
NA 8 A VIAC NOCí

+

– 10 % do 31. 3.*

Vily matilde, Hotel Duje a Vybrané apartmány Vodice – Biograd na Moru na www.ckvt.sk  |

pobyt možný 
so psom
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Hotel imperial Park , depandance Flora/madera  a vily Rivijera 

CHorvátsko  >  VODicE 

Poloha: renovovaný hotel Imperial Park (HR-034I), depandance Flora/Madera (HR-034F) a vily 
Rivijera (HR-034R) sa nachádzajú v píniovom háji na okraji letoviska Vodice, cca 1 km od cen-
tra mesta. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosť, Wi-Fi ZADARMO  
v lobby bare a na recepcii, zmenáreň, výťah, trezor, parkovisko. UBYToVaNIE: hotel a depan-
dance - 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, s možnosťou prístelky. 
Izby označené SU (v hoteli Imperial Park)sú novorekonštruované, klimatizované, s minibarom 
a fénom. Izby označené ST sa nachádzajú v druhej časti hotela (prepojené tunelom). Izby typu 
1/2+2+1 FAMILY ROOM má 2 prepojené 2lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky - na ceny sa 
informujte v CKVT. Vily - klimatizované 2lôžkové izby s možnosťou prístelky, so sprchou a WC, 
balkónom, telefónom, minibarom, fénom, SAT TV. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu. Na ďalšie typy stravovania sa informujte v CKVT. PlÁŽ: okruhliaková, betónové 
pláty, cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vnútorný a vonkajší bazén s morskou vodou, detský 
bazén, sauna, masáže, fitness, solárium, biliard, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, tenisové 
kurty, animácie, vodné športy. Vnútorný bazén mimo prevádzky 1.6.-1.10. PoZNÁMKa: parkovis-
ko za poplatok - cca 8 EUR/deň. Depandance je vhodná pre nenáročnú klientelu.

HR-034I / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 309 EUR / os..
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

1.1.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
6.10.-1.1. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB-ST 2 309 339 449 549 659
1/2+1 SWCBM-ST 2 339 369 479 589 679
1/2+2+1 FAMILY ROOM 4 349 379 489 599 689
1/2+1 SWCB-Su 2 359 389 499 639 729
1/2+1 SWCBM- Su 2 389 409 519 689 759
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY PRE IZBU 1/2+1: dieťa do 12 Rokov na pRístelke s 2 dospelými - zadaRmo. dRuhé dieťa do 7 Rokov bez náRoku na 
lôžko so stRavou – zadaRmo. dRuhé dieťa od 7 do 12 Rokov bez náRoku na lôžko so stRavou v období do 23.6. a od 
8.9. – zadaRmo., 23.6.-8.9. – zľava 50 %, dospelá osoba na prístelke – zľava 20 %. 

HR-034F / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 279 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB 2 279 329 439
Možné nástupy na pobyt denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. dieťa do 7 Rokov na pRístelke s 2 dospelými: v 
teRmíne do 7.7. a od 25.8. – zadaRmo, v terMíne 7.7.-25.8. zľava 80 %. dieťa 7-12 rokov na prístelke s 2 dospelýMi: v terMíne 
do 7.7. a od 25.8. – zadarMo, v terMíne 7.7.-25.8. zľava 60 %. dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko so stravou – zadarMo. 
dieťa od 7 do 12 rokov bez nároku na lôžko so stravou v terMíne do 7.7. a od 25.8. zadarMo, v terMíne 7.7.-25.8. – zľava 50 %. 

HR-034R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                           od 239 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
22.9.-18.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB-ECO 2 239 349 379 479
1/2+1 SWCB-ST 2 259 379 469 629
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 12 Rokov na pRístelke s 2 dospelými – zadaRmo. dRuhé dieťa do 7 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. 
dRuhé dieťa od 7 do 12 Rokov bez náRoku na lôžko so stRavou v období do 7.7. a od 25.8. – zadaRmo, v období 7.7.-25.8. – zľava 50 %. die-
ťa 12-18 rokov na prístelke v období do 7.7. a od 25.8. – zadarMo, v období 7.7.-25.8. – zľava 30 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM – zľava 30 %.

dopRava:    ceny od 100 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.
* aKCIa 45 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 30 %, aKCIa 35 % do 23.6. 
a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 20 %, aKCIa 30 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných 
termínoch zľava 15 %, aKCIa 25 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 10 %, 
aKCIa 20 % do 23.6. a od 8.9., v ostatných termínoch zľava 5 %.

dieťa 
zadaRmo 100 vzdialenosť 

od moRa
Wi-Fi
zadaRmo

príklaD izby Superior

príklad iZBy standard

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 28. 2.*

–25 % do 31. 3.*

–20 % do 30. 4.*

SčíTAJTE SO ZľAVOU 5 % 
NA 8 A VIAC NOCí

+

vonkajší 
bazén

vnútoRný 
bazén

pláž
pRe deti
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amadria Park Hotel andrija 

CHorvátsko  >  šiBEnik – SOlaRiS

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: prvý tematický hotel pre deti 
v Chorvátsku, nachádza sa hneď vedľa Solaris 

Aquaparku a rodinnej pláže, cca 6 km južne od Šibeniku. Tento moderný hotel je vybavený v súlade 
s potrebami rodín s deťmi do 10 rokov. VYBaVENIE: reštaurácia pre dospelých i pre deti s vybave-
ným kútikom pre maminky, detská recepcia, herňa, zmenáreň, internetový kútik a Wi-Fi za poplatok, 
parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, trezo-
rom, minibarom, fénom, niektoré s možnosťou prístelky pre dieťa do 12 rokov. Izby typu 1/1+1 SL 
– 1lôžková izba (13 m2) s francúzskym lôžkom 140x190 cm pre 2 osoby, s malým balkónom. Izby 
1/2+2 SWCFB a 1/2+2 SWCB - 2lôžková spálňa s poschodovou posteľou vhodnou pre 2 deti do 12 
rokov, s balkónom. Typ 1/2+2 SWCFB má francúzsky balkón. Typ izby 1/4+4 SWCB – izba max. pre 
8 osôb - dve 2lôžkové spálne s možnosťou 4 prísteliek (2x poschodová posteľ vhodná pre deti do 12 
rokov), izby sú prepojené dverami a s balkónom. STRaVoVaNIE: raňajky - formou bufetu s možnos-
ťou dokúpenia večerí. Na ceny večerí sa informujte na www.ckvt.sk. PoZNÁMKa: parkovanie za po-
platok – v termíne 1.7.-31.8. – 8 EUR/deň, v ostatných termínoch – 5 EUR/deň, platí sa na mieste. 
Klienti môžu využívať ZADARMO len hotelový bazén, kde sú ubytovaní. Ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne ZADARMO v obmedzenom množstve. Izby typu 1/2+2 SWCFB s francúzskym balkónom sú na 
vyžiadanie.

HR-042d / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 369 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

12.5.-9.6. — 9.6.-30.6. — 30.6.-21.7. — 21.7.-18.8.
— 8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 18.8.-1.9. —

1/1+1 SL 2 369 379 459 479 569 579 619
1/2+1 SWC 2 429 439 529 559 649 669 719
1/2+2 SWCFB 3 469 479 579 609 719 729 809
1/2+2 SWCB 3 549 559 689 719 839 849 919
1/4+4 SWCB 4 999 1 019 1 249 1 299 1 519 1 549 1 679
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY PRE IZBU 1/1+1 a 1/2+1: dieťa od 3 do 12 Rokov s 2 dospelými – zadaRmo. dieťa od 3 do 12 rokov s 1 dospelýM – 
zľava 40 %. ZľaVY PRE IZBU 1/2+2 a 1/4+4: dieťa do 3 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. dieťa od 3 do 
12 Rokov s 2 dospelými – zadaRmo. osoba od 3 Rokov na základnom lôžku s 2 dospelými v izbe 1/4+4 – zadaRmo. 

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: možnosť dokúpenia komplexného cestovného pois-
tenia KCP Komfort vrátanie poistenia storna zájazdu: osoby do 18 rokov - 1,10 Eur/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka (cca 6 EUR/deň) – platí sa na mieste.

klimatizácia50 vonkajší 
bazén

vnútoRný 
bazén Wellnessvzdialenosť 

od moRa

– 10 % do 28. 2.

Solaris – amadria Park 

rozsiahly hotelový a športovo-rekreačný komplex amadria Park 
(predtým solaris Beach resort), ktorý leží v zátoke obklopenej 
borovicovým lesom cca 6 km od mestečka šibenik.

V roku 2013 bol v rezorte novo otvorený najväčší aquapark v regióne – šmykľavky, 
whirlpool, 200 m dlhá „lenivá“ rieka, vodné efekty, detská zóna a i. (denné vstupné sa 
platí na mieste – deti do 6 rokov – cca 11 EUR/deň/vstup, osoby od 6 rokov – cca 15 
EUR/deň/vstup).

V blízkosti hotela Ivan sa nachádza Wellness centrum – 6 vnútorných bazénov so sla-
nou a sladkou vodou rôznych teplôt, whirlpool, sauna (za poplatok) – hostia majú vstup 
za poplatok  (dieťa do 3 rokov ZADARMO, od 3 do 16 rokov – cca 13,30 EUR/vstup, od 
16 rokov cca 20 EUR/vstup – platí sa na mieste).

VYBaVENí aREÁlU: reštaurácia, aperitív bary, terasy, Wi-Fi (za poplatok), zmenárne, 
obchody so suvenírmi, štýlová dalmátska obec Ethno Village tvorená kamennými 
domami  ponúkajúca miestne špeciality, talianská reštaurácia Trattoria, Steak ho-
use, Cake and Sweet Dream house s ponukou špičkových sladkých pochutín, plá-
žový En Vougue Beach Club obľúbený hlavne u mladej generácie. PlÁŽ: 4 km dlhá, 
okruhliaková, piesočnatá, betónové pláty (ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok). 
Parkovanie za poplatok – 8 EUR/deň (júl – august), v ostatných termínoch 5 EUR/
deň. ŠPoRT: každý hotel má svoj bazén s morskou vodou pre svojich hotelových 
hostí, ležadlá a slnečníky pri bazéne pre hotelových hostí ZADARMO (v obmedze-
nom množstve). Ďalej tenisové kurty, stolný tenis, animácie, aerobic, plážová volej-
bal, minigolf, požičovňa bicyklov, detské ihrisko, vodné športy, pre deti – pirátsky 
golf, turistický vláčik, detský klub SOLARKO (iba pre hostí hotela Andrija – animácie 
pre deti, trampolínky a množstvo atrakcií pre celú rodinu.
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CHorvátsko  >  šiBEnik – SOlaRiS

amadria Park Hotel jakov 

Odporúčame pre rodiny s deťmi VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, 
terasa, internetový kútik a Wi-Fi za po-

platok, parkovisko. V areáli sú reštaurácie, aperitív bary, predajňa suvenírov, tera-
sy, plážové bary, štýlová dalmátska dedinka s miestnymi špecialitami, talianska 
reštaurácia Trattoria, Palma beach bar. UBYToVaNIE: novorekonštruované klima-
tické 2lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (poschodová posteľ vhodná pre 1-2 
deti do 12 rokov), so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, trezorom, mini-
barom. Typ izby FB je s francúzskym balkónom, typ izby B s balkónom. Typ 1/4+4 
SWC – izba max. pre 8 osôb – dve 2lôžkové spálne s možnosťou 4 prísteliek (2x 
poschodová posteľ vhodná pre deti do 12 rokov), izby sú prepojené dvermi, franc-
úzsky balkón (izby s klasickým balkónom na vyžiadanie). Minimálne obsadenie te-
jto izby sú 2 dospelé osoby a 2 deti. STRaVoVaNIE: raňajky formou bufetu s mož-
nosťou dokúpenia večerí. Na ceny večerí sa informujte na www.ckvt.sk. PoZNÁMKa: 
parkovanie za poplatok – v termíne 1.7.-31.8. - 8 EUR/deň, v ostatných termínoch 
– 5 EUR/deň, platí sa na mieste. Ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO v ob-
medzenom množstve.

HR-042A / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 499 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

12.5.-9.6. 9.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.

8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 18.8.-1.9. — —

1/2+2 SWCFB 3 499 609 629 699 719 789 799
1/2+2 SWCB 3 539 669 699 819 839 909 919
1/4+4 SWC 4 779 879 979 1 439 1 539 1 659 1 679
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. ZľaVa PRE IZBU 1/2+2: 1. a 2. dieťa do 12 Rokov 
na pRístelke – zadaRmo. ZľaVY PRE IZBU 1/4+4: 1., 2., 3. a 4. dieťa do 12 Rokov na pRístelke – zadaRmo. osoba na 3. 
a 4. lôžku zadaRmo.

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky, pobytovú taxu,  zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z. z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň. Na vyžiadanie: detská postieľka – ZADARMO.

klimatizácia50 vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od moRa

Rodinné 
izby

VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, terasa, zmenáreň, internetový kútik a Wi-Fi 
za poplatok, parkovisko. UBYToVaNIE: centrálne klimatizované 2lôžkové izby, niek-
toré s možnosťou prístelky pre dieťa do 12 rokov, izba 1/1+1 SL – 1lôžková izba 
(13 m2) s francúzskym lôžkom 140x190 cm pre 2 osoby, s malým balkónom, izba 
1/2(+2) SWCB – 2lôžková izba s rozkladacím gaučom pre 1-2 deti do 12 rokov, izba 
1/2+2 – dve 2lôžkové izby prepojené dverami vhodné pre 2 dospelé osoby a 1-2 deti 
do 12 rokov, vždy so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, minibarom, fénom. STRa-
VoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: piesková, okrúhliaková, betónové 
pláty, cca 50-100 m, vhodná pre deti, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén s mor-
skou vodou. PoZNÁMKa: parkovanie za poplatok – v termíne 1.7.-31.8. – 8 EUR/
deň, v ostatných termínoch – 5 EUR/deň, platí sa na mieste. Ležadlá a slnečníky pri 
bazéne ZADARMO v obmedzenom množstve. 

HR-042N / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 339 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

— 9.6.-1.7. 30.6.-21.7. 21.7.-18.8. 18.8.-1.9. — —
12.5.-9.6. — — — — 1.9.-8.9. 8.9.-22.9.

1/1+1 SL 2 339 379 539 609 549 409 339
1/2 SWCB 2 369 419 579 649 599 439 379
1/2+1 SWCB 2 419 529 639 729 649 549 429
1/2(+2) SWCB 4 479 609 739 829 749 639 489
1/2+2 SWCB 4 639 699 929 1 029 949 739 639
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY PRE IZBU 1/2, 1/2+2: dieťa do 3 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. dieťa od 3 do 12 Rokov s 2 
dospelými – zadaRmo. dieťa od 3 do 12 rokov s 1 dospelýM – zľava 40 %. ZľaVY PRE IZBU 1/2+1: dieťa od 3 do 12 Rokov 
s 2 dospelými – zadaRmo. dieťa od 3 do 12 rokov s 1 dospelýM – zľava 40 %. 

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka (cca 4 EUR/deň) platí sa na mieste.

solaris Hotel niko 

klimatizácia100 vzdialenosť 
od moRa

pláž
pRe deti

pláž
pRe deti

Rodinné 
izby

– 10 % do 28. 2.– 10 % do 28. 2.

dieťa 
zadaRmo
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Chorvátsko  >  primošten

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, zmenáreň, výťah, trezor, terasa. UBYToVaNIE: klimatizované 
2lôžkové izby COMFORT***/PREMIER**** so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, te-
lefónom, fénom, s možnosťou prístelky. Izby 1/2+2 COMFORT - dve 2lôžkové spál-
ne, typ 1/2+2 PREMIER - dve 2lôžkové spálne, jedna s francúzskym lôžkom (vhod-
ným pre dve deti), s francúzskym oknom. Izby označené PREMIER - sú vybavené 
novším zariadením, Wi-Fi ZADARMO, minibar, trezor, župan. STRaVoVaNIE: pol-
penzia - raňajky a večere formou bufetu alebo plná penzia - raňajky, obedy, večere 
formou bufetu. PlÁŽ:  okruhliaková, cca 30-50 m, sprchy na pláži, ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou s uzatvárateľ-
nou kupolou, detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na lopto-
vé hry, detské ihrisko, animácie, vodné športy, wellness centrum - masáže, aerobic, 
sauna, fitnes. PoZNÁMKa: izby 1/2+2 PREMIER - predaj na vyžiadanie. 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.

30 klimatizáciavzdialenosť 
od mora

dieťa 
zadarmo

rodinné 
izby

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 PolPenzia 389 479 569 719 879
1/2+2 PREMIER 2 PolPenzia 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 100 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 po-
istenia KCP vrátane poistenia storna zájazdu - podľa aktuálnej ponuky. Na vyžiadanie 
- detská postieľka (cca 5 EUR/deň) – platí sa na mieste. 

* AKCIA platí pre termíny na 7 nocí do 16.6. a od 1.9., v ostatných termínoch zľava 10 %.
** AKCIA platí pre termíny pobytov 17.6.-1.9., v ostatných termínoch pri zakúpení poby-

tu na 7 nocí zľava 15 %. 

–25 % do 28. 2.*

–10 % do 31. 3.**

vonkajší 
bazén wellness wi-Fi

zadarmo
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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 množstvo 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 vegetácií 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 pria-
mo z pláže pod hotelom. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, pizzéria, 
kaviareň, 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 ZADARMO, s možnosťou prístelky. Izby sú umiestnené z bočnej strany hotela 
a umožňujú tak čiastočný výhľad na more a okolie hotela. STRaVoVaNIE: polpenzia 
– raňajky a večere formou bufetu, nápoje za poplatok, ALL INCLUSIVE LIGHT – plná 
penzia formou bufetu, neobmedzená konzumácia miestnych čapovaných nápojov 
v dobe podávania obedov a večerí (voda, džús, pivo, víno). PlÁŽ: okruhliaková 
a čiastočne betónová, cca 150 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén, fi tnes, 
sauna, masáže, 6 tenisových kurtov, stolný tenis, minigolf, biliard, ihrisko na lopto-
vé hry, detské ihrisko, plážový volejbal, detský animačný park na pláži (za poplatok), 
požičovňa bicyklov, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: pobytová 
taxa - cca 1,2 EUR/os./deň - platí sa na mieste. Bohatý animačný program NEPTUN 

klimatizáciapláž
pRe deti100

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).

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 100 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/ALL INCLUSIVE Light,  zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. cENa NEZahŔňa: pobytovú taxu (cca 1,2 EUR/os./deň) – platí sa na 
mieste. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 
18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

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

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

–10 % do 31. 3.*

–5 % do 30. 4.*

SPOčíTAJTE SO ZľAVOU 3 % 
PRI POBYTOCH NA 14 A VIAC NOCí 

+

PRi ZakÚPEnÍ 
aUTOBUSOVEj DOPRaVY 
a UBYTOVania 

VáM POSKYTNEME 
NIžŠIE UVEDENé ZľAVY
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOžNé KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORý NáKUP.

–10 %  do 31. 1.

–5 %  do odJAZdU

PRI POBYTOCH NA 14 A VIAC NOCí 

PRi ZakÚPEnÍ 
aUTOBUSOVEj DOPRaVY 
a UBYTOVania 

VáM POSKYTNEME 
NIžŠIE UVEDENé 
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOžNé KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORý NáKUP.

–10 % 

  autobusom

výhodNe

vonkajší 
bazén

Wi-Fi
zadaRmo
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CHorvátsko  >  TROgiR  / RESnik

vonkajší 
bazén

Odporúčame pre páry Poloha: nachádza sa v borovicovom háji cca 3 km 
od historickej časti Trogiru. Hotel sa skladá z hlav-

nej hotelovej budovy, štyroch trojposchodových a jedného dvojposchodového pavilónu. 
VYBaVENIE: reštaurácia s terasou s prekrásnym výhľadom na more, aperitív bar otvore-
ný len v dobe podávania raňajok a večerí, TV miestnosť, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, 
trezor na recepcii, parkovisko. UBYToVaNIE: všetky klimatizované 2lôžkové izby so spr-
chou a WC, fénom, telefónom, SAT TV, sa nachádzajú v pavilóne: typ 1/2 SWCM je na 
prízemí a má vlastnú terasu, typ 1/2+1 SWCBM – izba s terasou alebo balkónom a s mož-
nosťou prístelky. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou bufetu so šalátovým bufetom. 
PlÁŽ: betónové pláty 30 m, prírodná okruhliaková pláž cca 300 m , sprchy na pláži, le-
žadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén so sladkou vodou, detský 
bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO v obmedzenom množstve, vodné športy 
podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: parkovisko za poplatok cca 3,5 EUR/deň – platí sa 
na mieste. V období 6.-8. mesiaca možnosť zakúpenia vodného taxi v Trogira. 

HR-183J / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 209 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

STRAVA
14.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —
1/2 SWCM-dEp 2 Raňajky 209 269 349 429 499
1/2+1 SWCBM-dEp 2 Raňajky 219 289 369 449 519
1/2 SWCM-dEp 2 Polopenzia 249 309 389 459 539
1/2+1 SWCBM-dEp 2 Polopenzia 259 319 409 479 559
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY PRE VŠETKY IZBY: dieťa do 2 Rokov bez náRoku na lôžko a stRavu – zadaRmo. dieťa do 8 rokov s 1 dospelýM 
v období: do 19.5. a od 29.9. – zľava 50 %, 19.5. - 23.6. a 1.9. - 29.9. – zľava 40 %, 23.6. – 1.9. – zľava 30 %. dieťa od 8 do 13 
rokov s 1 dospelýM v období: do 19.5 a od 29.9. – zľava 40 %, 19.5. – 23.6. a 1.9. – 29.9. – zľava 30 %, 23.6. – 1.9. – zľava 20 
%. NaVIac PRE IZBU 1/2+1: dieťa do 8 Rokov s 2 dospelými – zadaRmo, dieťa od 8 do 13 rokov s 2 dospelýMi v období: 
do 19.5 a od 29.9. – zľava 70 %, 19.5. – 23.6. a 1.9. – 29.9. – zľava 60 %, 23.6. – 1.9. – zľava 50 %. osoba od 13 rokov na 
prístelke – zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMínoch do 8.6. a od 15.9. váM pri zakúpení pobytu na 7 nocí bude po-
skytnutá zľava 15 %, pri pobyte na 10 nocí zľava 20 %. v terMínoch 23.6.-1.9. váM pri zakúpení pobytu na 14 nocí s ná-
stupoM v sobotu bude poskytnutá zľava 15 %. zvláštne zľavy nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.  

dopRava:    ceny od 100 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.
*AKCIA platí pri zakúpení pobytu na 14 nocí v termínoch pobytu do 23.6. a od 1.9. 
** AKCIA platí pri zakúpení pobytu na 14 nocí v termínoch pobytu 23.6. – 1.9. 
  (nástupný deň len sobota) a pri zakúpení pobytu na 7 nocí v termínoch do 9.6. a od 15.9. 
***AKCIA platí pri zakúpení pobytu na 7 a viac nocí v termínoch pobytu 9.6. - 15.9.

Hotel jadran 

klimatizáciadieťa 
zadaRmo 30 vzdialenosť 

od moRa
Wi-Fi
zadaRmo

Hotel Resort Resnik  

Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: stredisko Resnik - pavilóny 
a bungalovy sa nachádzajú  v zeleni  

vzdialenej cca 5 km od Trogiru. VYBaVENIE: centrálna budova s recepciou a reštau-
ráciou, zmenárňou, barom, obchodíkom so suvenírmi, Wi-Fi (na recepcii a v reštaurá-
cii) ZADARMO, TV miestnosťou, parkovisko. UBYToVaNIE:  pavilóny - 1-2lôžkové izby 
so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, s možnosťou prístelky vhodné len 
pre dieťa do 13 rokov (rozkladacie kreslo). Bungalovy - typ 1/2+2 BGW - štúdio - 1 
miestnosť so 4 lôžkami, so sprchou a WC, TV, terasou so záhradným nábytkom, typ 
1/2+2 SUITE - dve 2lôžkové spálne, sprcha a WC, terasa so záhradným nábytkom, 
kuchynský kút. Izby označené K sú navyše klimatizované. STRaVoVaNIE: služby ALL 
INCLUSIVE - plná penzia formou bufetu, miestne čapované alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje - pivo, víno, voda, džús (od 10.00 do 22.00 hod.), zmrzlina pre deti (od 
16.00 do 17.00 hod.). PlÁŽ: okruhliaková, cca 100 m. ŠPoRT: tenisové kurty, stolný 
tenis, ihrisko pre loptové hry. PoZNÁMKa: služby ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňajú: ihris-
ko na bedminton, futbal, stolný tenis, animácie pre deti (v termíne 17.6.-31.8.).

HR-172R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 229 EUR / os.
IZBA

PRI 
POčTE 
OSôB

21.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.
22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/1 SWCB 1 229 269 299 349 389 419
1/2+1 SWCB 2 259 289 329 379 419 439
1/2+1 SWCB-K 2 229 269 299 349 389 419
1/2+2 BGW 2 239 279 309 359 399 419
1/2+2 SuITE 2 259 289 329 379 419 439
1/2+2 SuITE-K 2 279 319 349 409 439 469
Možné nástupy na pobyt denne denne so. so. so. so.
ZľaVY: dieťa do 6 Rokov s 2 dospelými - zadaRmo. dieťa od 6 do 10 rokov s 2 dospelýMi v období: do 9.6. a od 15.9. - 
zadarMo, 9.6 - 15.9. - zľava 50%. dieťa od 10 do 15 rokov s 2 dospelýMi v období: do 9.6. a od 15.9. - zľava 50 %, 9.6. - 15.9. 
- zľava 30 % (v izbách typu 1/2+1 platí iba pre deti do 13 rokov). osoba od 15 rokov s 2 dospelýMi v izbách 1/2+2 - zľava 
20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMíne do 9.6. a od 15.9. cena pobytu zahŕňa MiMoriadnu zľavu 15 %. 

dopRava:    ceny od 100 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 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 
1,80 EUR/deň.
*AKCIA platí pre termíny pobytov do 9.6. a od 15.9.

Wi-Fi
zadaRmo

dieťa 
zadaRmo 100 vzdialenosť 

od moRa klimatizáciaall 
inclusive

– 35 % do 31. 1.*

– 30 % do 31. 1.**

– 15 % do 31. 1.***

– 30 % do 31. 3.*

– 25 % do 31. 3.**

– 10 % do 31. 3.***

– 5 % do 31. 3.*
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Wi-Fi
zadaRmo

dieťa 
zadaRmo 30 klimatizáciavzdialenosť 

od moRa
pláž
pRe deti

CHorvátsko  >  Omiš

Hotel Brzet 

Napísali nám ...
boli sme veľmi spokojní. Ubytovanie zodpovedá popisu v katalógu, jedlo bolo 
veľmi dobré, šalátový bufet vynikajúci, nápoje po večeri OK (a nikto nás neobme-
dzoval v konzumácii). Personál milý a ústretový, ochotný pomôcť a s vďakou sme 
prijali aj snahy hovoriť česky. Pláž bola priamo pred nosom - krásna kamienková. 
Bola to krásna dovolenka !!!

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 v Chorvátsku. VYBaVENIE: 
klimatizovaná reštaurácia, trezor, terasa, parkovisko, Wi-Fi na recepcii ZADARMO. 
UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, telefónom, 
chladničkou a fénom, s možnosťou prístelky. STRaVoVaNIE: polpenzia/plná penzia 
- raňajky formou bufetu, obedy a večere výber z 3 menu so šalátovým bufetom 
a neobmedzenou konzumáciou nápojov v obodbí 16.6-15.9. (víno, džús, voda) 
v centrálnej reštaurácii. PlÁŽ: okruhliaková, vhodná pre deti, cca 30 m. ŠPoRT: 
možnosť športového vyžitia podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: Klienti s autobu-
sovou dopravou vystupujú a nastupujú na magistále vzdialenej cca 200 m. Nástup-
ný deň streda je možný iba v kombinácii s autobusovou alebo leteckou dopravou. 
Parkovanie ZADARMO. Izby 1/2+1 sú prednostne 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 lôžka 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 lôžka 
v izbe 1/2 +1 swcbM s 2 dospelýMi a dieťaťoM – zľava 50 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM – 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/plná penzia, pobytová taxu, výlet loďkou po rieke 
Cetine (pobyty 16.6.-15.9.), zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z. z. MoŽNoSŤ 
doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 
EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

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

–15 % do 28. 2.*

–10 % do 31. 3.

–5 % do 30. 4.*

VýLET LOĎKOU PO RIEKE CETINE 
ZAHRNUTá V CENE**

+
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CHorvátsko  >  nEmiRa 

vila ina 

100 klimatizáciavzdialenosť 
od moRa

pláž
pRe deti

Wi-Fi
zadaRmo

Náš tip na výlet - Dinopark v Omiši
Tí, ktorí nechcú dovolenku tráviť len na pláži, ale hľadajú pre deti aj trochu vzrušenia 
a dobrodružstva, môžu navštíviť „DinoPark“, teda Park dinosaurov v známej stredo 
dalmátskej prímorskej destinácií Omiš. V parku s rozlohou 7 000 m2 sú k videniu 
hrozivo pôsobiace, veľmi realistickí, pohybliví dinosaury v životnej veľkosti. Prehisto-
rickí obri vydávajú aj zvuky, pri ktorých tuhne krv v žilách. Je tu k videniu niekoľko 

Poloha: vila je umiestnená na 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 100 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. 
S ohľadom na prístup na pláž po schodoch ubytovanie nie je vhodné pre osoby so 
zníženou pohyblivosťou. 

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 ob-
dobí: 16.6.-30.6. a 25.8.-8.9. – zadarMo, v ostatných terMínoch zľava 50 %.

dopRava:     ceny od 110 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 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

druhov dinosaurov, od malých až k obrovitým monštrám. DinoPark poskytuje ešte 
celú radu zaujímavých atrakcií a programov. Návštevníci si tak môžu vyskúšať aj 
obrovskú hojdačku v tvare pirátskej lode, dinotobogan, veľkú trampolínu, nafukova-
cí hrad, dinokino, detský kolotoč, detský vláčik a rad ďalších atrakcií. Samozrejme 
sú tu aj možnosti rýchleho občerstvenia a veľa miest pre odpočinok. A čo je veľmi 
dôležité, DinoPark je vzdialený len 300 metrov od mora a od výborného kúpania.
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apartmány Nevera  a ante  

chorVátsko  >  Nemira 

Poloha: apartmány v malej osade Nemira, cca 3 km od Omišu. VybaVenie: reštaurácia 
s terasou na prízemí objektu penzióna Nevera, Wi-Fi, parkovisko, v blízkosti- market. Uby-
toVanie: jednoducho zariadené klimatizované apartmány umiestnené v objekte penziónu 
Nevera a apartmánového domu Ante Mamić (objekty umiestnené 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, balkón, 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 nachádzajú na 1.-3. poschodí a sú tiež orientované na južnú 
stranu smerom k moru - typ 1/2 StUDIO - 2lôžková izba so sprchou a WC, tV, vybave-
ný 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 ku-
chyn. kout, sprcha a WC, tV, balkón alebo terasa. Apartmán typu 1/4+2 AP sa nachádza 
na 3. poschodí, má mimoriadne priestrannú terasu ponúkajúcu krásny výhľad na more 
a letovisko Nemira. StraVoVanie: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere - výber z 3 
menu + polievka, šalát, dezert. Pláž: okruhliaková, cca 300 m. Prístup na pláž po scho-
doch. 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. S ohľadom na prístup na pláž po schodoch ubytovanie nie je vhodné pre 
osoby so zníženou pohyblivosťou. 

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 Do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. Dieťa oD 2 Do 6 rokov na prístelke- zaDar-
mo. dieťa Od 6 dO 12 rOkOv na prístelke - zľava 50 %.  zľaVU Pre aP: Dieťa Do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDar-
mo. Dieťa oD 2 Do 6 rokov na 4. lôžku alebo prístelke - zaDarmo. dieťa Od 6 dO 12 rOkOv na 4. lôžku a prístelke - zľava 50 %. 
v apartmáne môže byť vžDy iba 1 Dieťa Do 6 rokov zaDarmo (ĎalŠie dieťa 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

* AKCIA platí pre termíny pobytov 30.6.-25.8., v ostatných termínoch platí zľava 5 %

–5 % do 31. 3.

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–5 %  do odJAZdU

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–5 %

  autobusom

výhodNe

300 klimatizáciavzDialenosť 
oD mora

pláž
pre Deti

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo
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chorVátsko  >  Nemira

Vila Stipe Vila Perkušić 

Poloha: vila umiestnená vo svahu v osade Nemira, cca 4 km od Omišu. Vy-
baVenie: v blízkosti - reštaurácia, bar, café bar, market, parkovisko ZADARMO. 
UbytoVanie: apartmány typ 1/2+1 AP - jedna 2lôžková spálňa s možnosťou 
prístelky, jedáleň s vybaveným kuchyn. kútom, sprcha a WC, Wi-Fi ZADARMO, 
balkón, typ 1/4 AP - dve 2lôžkové spálne, jedáleň s vybaveným kuchyn. kútom, 
sprcha a WC, veľká terasa, Wi-Fi ZADARMO, veľká terasa . Všetky apartmány sú 
s priamym pohľadom na more. Súčasťou apartmánov je aj klimatizácia - spus-
tenie za poplatok. StraVoVanie: individuálne. Pláž: okruhliaková, cca 150 m, 
prístup po schodoch. ŠPort: vyžitie podľa miestnej ponuky. Poznámka: klienti 
s autobusovou dopravou vystupujú a nastupujú sami na magistrále, vzdialenej 
cca 300 m. S ohľadom na prístup na pláž po schodoch nie je ubytovanie vhodné 
pre osoby so zníženou pohyblivosťou.  

HR-0511 / cena za oSobU/t ý žděň (eUr) od 119 eUr / os.
APARtMáN

PRI 
POČtE 
OSÔB

2.6.-23.6. — — 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.
— 25.8.-15.9. 18.8.-25.8. — —

1/2+1 AP 2 139 149 179 189 199
1/4 AP 4 119 129 159 169 159
OsOba na prístelke v 1/2+1 ap 79 79 89 89 89
MOžné nástupy na pObyt denne sO sO sO sO

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

V cene: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákon-
né poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň.

Poloha: apartmánový dom, umiestnený vo svahu v osade Nemira, cca 3 km južne od 
Omišu. VybaVenie: parkovisko, v blízkosti - reštaurácia, cafe a beach bar, zmenáreň, 
market. UbytoVanie: apartmány typ 1/3 StUDIO - cca 25 m2 - 3lôžková miestnosť, 
typ 1/4 StUDIO - cca 30 m2 - 4 lôžkové štúdio na prízemí, typ 1/6 AP - cca 60 m2 - dve 
3lôžkové spálne, vybavená kuchyňa, Wi-Fi ZADARMO SAt tV, dve kúpeľne a WC, balkón 
alebo terasa. typ 1/8+3 AP - cca 100 m2 - apartmán na prízemí, dve 3 lôžkové izby, 
jedna 2lôžková izba, denná miestnosť s lôžkom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2 
kúpeľne, vybavená kuchyňa, umývačka, práčka, Wi-Fi ZADARMO, veľká terasa s grilom 
. K dispozícii je spoločný vonkajší krb. StraVoVanie: individuálne, s možnosťou dokú-
penia polpenzie (raňajky kontinentálne, večere výber z 3 menu). Pláž: okruhliaková, 
cca 250 m. ŠPort: športové, detské ihrisko a ďalšie športové využitie podľa miestnej 
ponuky. Poznámka: predaj len na vyžiadanie. Klienti s autobusovou dopravou vystupu-
jú a nastupujú sami na magistrále, vzdialenej cca 300 m. Prístup na pláž po schodoch. 
Parkovanie ZADARMO, Ubytovanie nieje vhodné pre osoby so zníženou pohyblivosťou. 
Pobyt so psom cca 5 EUR/deň - platba na mieste. S ohľadom na prístup na pláž po 
schodoch ubytovanie nie je vhodné pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

HR-1342 / cena za oSobU/t ý žděň (eUr) od 89 eUr / os.
APARtMáN

PRI 
POČtE 
OSÔB

7.4.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.
8.9.-27.10. 25.8.-8.9. — —

1/3 STUDIO 3 99 129 139 159
1/4 STUDIO 4 89 99 109 129
1/6 AP 6 89 109 129 149
1/8+3 AP 8 89 119 149 179
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne
zľaVy: OsOba na prístelke v 1/8(+3) ap – 22 eur/Os./týždeň

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

V  cene: 7x ubytovanie, 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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň, polpenzia dieťa do 6 rokov – 59 EUR/os./týždeň (detská porcia), osoba od 6 rokov – 
109 EUR/os./týždeň. na Vyžiadanie: klimatizácia – 49 EUR/apartmán/týždeň.

250 vzDialenosť 
oD mora 150 vzDialenosť 

oD mora
pláž  
pre Deti

pláž  
pre Deti

– 10 % do 31. 3. – 5 % do 31. 3.

Wi-Fi
zaDarmo

pobyt možný 
so psom

Wi-Fi
zaDarmoklimatizácia
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chorVátsko  >  lokva rogozNica

Vila Perkušić ankica 

Poloha: obľúbená vila je umiestnená vo svahu, vzdialená cca 8 km od centra Omi-
šu. 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). Používanie 
klimatizácie je za poplatok, ktorý je pri zapnutí účtovaný vo výške 3 EUR/apartmán/
deň (platba na mieste) StraVoVnie: individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok. 
Pláž: okruhliaková, cca 100 m, vhodná pre deti, ponúka veľa miest k súkromnému 
kúpaniu, medzi vilou a plážou sa nachádza cesta, prístup na pláž podchodom. Po-
známka: parkovanie ZADARMO. Ubytovanie nie je vhodné pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou.

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 dieťaťOM 
dO 7 rOkOv – zadarMO. dieťa Od 7 rOkOv dO 12 na prístelke – zľava 50 %. OsOba Od 12 rOkOv na prístelke – platí 74 
eur/Os./týždeň.

Doprava:     ceny Od 106 eur/Os.  

V  cene: 7x ubytovanie, 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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň, parkovanie v garáži - 8 EUR/deň, raňajky - 6 EUR/osoba/deň.

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

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

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 
7 km od historického centra Omiša. VybaVenie: reštaurácia, aperitív bar, zmená-
reň, trezor na recepcii na vyžiadanie, Wi-Fi v celom rezorte ZADARMO, tanečná te-
rasa, parkovisko. V blízkosti - market, taverna. UbytoVanie: klimatizované 2lôžko-
vé izby (veľkosť 20 m2) s možnosťou prístelky so sprchou a WC, SAt tV, telefónom, 
balkónom, Wi-Fi ZADARMO. Izby typu 1/2 SWCM (veľkosť 18 m2) sú s francúzskym 
lôžkom, bez balkóna a nachádzajú sa na prízemí hotela. Klimatizované apartmány 
typu 1/2+2 AP (veľkosť 42 m2) - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkla-
dacím gaučom pre 2 osoby, vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, SAt tV, telefón, 2 
balkóny. Klimatizované bungalovy - typ 1/2+1 BGW (veľkosť 23 m2) - 2lôžkový bun-
galov s francúzskym lôžkom s rozkladacím gaučom vhodným ako prístelka pre 1 
osobu, typ 1/2+2 BGW (veľkosť 30 m2) -  2lôžkový bungalov s francúzskym lôžkom 
a oddelenou spálňou s poschodovou posteľou, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha 
a WC, SAt tV, terasa. StraVoVanie: služby ALL INCLUSIVE - plná penzia formou 
bufetu, popoludňajšie občerstvenie s kávou alebo čajom, miestne alkoholické nápo-
je od 10:00 do 23:00 a čapované nealkoholické nápoje od 7:00 do 23:00 hod. Pláž: 
okruhliaková, prírodná,  cca 20-80 m dlhá cca 600 m, vhodná pre deti, sprchy na 
pláži. ŠPort: vonkajší bazén so sladkou vodou, animácie, ihrisko na loptové hry. 
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 2 rokov bez lôžka – zaDarmo. Dieťa Do 7 rokov s 2 Dospelými – 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 Komfort vrátane poistenia storna zájazdu, osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby 
nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie detská postieľka (cca 5 EUR/deň).

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 80roDinné 

izby
vzDialenosť 
oD moraklimatizácia

– 20 % do 31. 1.*

– 20 % do 30. 4.**
– 15 % do 31. 1.

– 10 % do 15. 4.
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chorVátsko  >  brela

hotel bluesun maestral 

hotel BlUeSUN MaeStral

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 50 klimatizáciavzDialenosť 

oD mora

odporúčame pre páry Poloha: hotel obklopený borovicovým hájom, cca 
300 m od centra mesta, priamo na brehu mora, 

pri krásnych okruhliakových plážach. VybaVenie: reštaurácia, plážová reštaurácia, 
aperitív bar, zmenáreň, tV miestnosť, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, terasa, výťah. 
UbytoVanie: klimatizované 2lôžkové izby s vaňou a WC, balkónom, SAt tV, Wi-Fi,  
telefónom, trezorom, fénom, minibarom, izby SU sú s možnosťou prístelky. StraVo-
Vanie: raňajky, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Pláž: z jemných okruh-
liakov, tienená borovicami, cca 50 m, prístup na pláž po schodoch, sprchy na pláži. 
ŠPort: vonkajší bazén so sladkou vodou, minigolf, ihrisko na loptové hry, detské 
ihrisko, tenisové kurty, stolný tenis, animácie, vodné športy, požičovňa bicyklov.

HR-052M / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr)                                                           od 269 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

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

1/2 SWCB-ST 2 raňajky 269 499 639 679 729
1/2+1 SWCB-SU 2 raňajky 289 519 659 699 749
1/2+1 SWCBM- SU 2 raňajky 299 539 679 729 779
1/2 SWCB-ST 2 pOlpenzia 359 589 729 779 819
1/2+1 SWCB-SU 2 pOlpenzia 379 609 749 799 839
1/2+1 SWCBM- SU 2 pOlpenzia 389 629 779 819 869
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne

zľaVy: Dieťa Do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. Dieťa oD 3 Do 7 rokov bez lôžka so stravou s 2 Do-
spelými v izbe st - zaDarmo. dieťa Od 3 dO 14 rOkOv s 2 dOspelýMi - zľava 50 %. deti dO 14 rOkOv s 1 dOspelýM - zľava 20 %. 
OsOba Od 14 rOkOv s 2 dOspelýMi - zľava 20 %. zVláŠtne zľaVy: pri zakúpení pObytu v terMínOch 26.5.-2.6. a 29.9.-6.10. váM 
pOskytneMe MiMOriadnu zľavu 15 % - nie je MOžné kOMbinOvať s OstatnýMi zľavaMi.

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/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z. z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/deň) - platba na mieste.

hotel bluesun marina 

Poloha:  moderný hotel obklopený bo-
rovicovým hájom, cca 300 m od centra 

mesta, priamo na brehu mora, pri krásnych okruhliakových plážach. VybaVenie: reštau-
rácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, tV miestnosť, terasa, Wi-Fi na recep-
cii a izbách ZADARMO, výťah. UbytoVanie: klimatizované 1-2lôžkové 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 (140 cm). 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. OsOba Od 14 rOkOv na prístelke - zľava 20 %. Dieťa oD 3 Do 7 rokov bez lôžka so stravou s 2 Dospelými 
v izbe st - zaDarmo. zVláŠtne zľaVy: pri zakúpení pObytu v terMínOch 26.5.-2.6., 23.6.-30.6. a 22.9.-6.10. váM pOskytneMe 
MiMOriadnu zľavu 15 % - nie je MOžné kOMbinOvať s inýMi zľavaMi.

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/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 
Na vyžiadanie: detská postieľka: (10 EUR/deň) – platba na mieste. 

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 50roDinné 

izby klimatizáciavzDialenosť 
oD mora

– 10 % do 31. 1.

SČítAjtE SO ZľAVOU 5 % 
PRI POBYtOCh NA 8 A VIAC NOCí

+

odporúčame pre rodiny s deťmi

– 10 % do 31. 1.

SČítAjtE SO ZľAVOU 5 % 
PRI POBYtOCh NA 8 A VIAC NOCí

+



Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach  |  85
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Odporúčame pre náročných Poloha: luxusný hotel pri pobrežnej prome-
náde, obklopený borovicovým hájom, cca 200 

m od centra Brely. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, snack bar, internetová 
miestnosť, kaviareň, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, Wi-Fi ZADARMO, konferenčná sála, terasa. 
UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby s vaňou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, fénom, 
trezorom, minibarom, niektoré s možnosťou až 2 prísteliek (rozkladací gauč), izba označená 
PREM - s priamym výhľadom na more. STRaVoVaNIE: raňajky - formou bufetu, polpenzia - ra-
ňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: z jemných okruhliakov, cca 30 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: 
vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou, vonkajší detský bazén, animácie, wellness centrum 
- fitness, sauna, masáže, whirlpool, solárium, v blízkosti - tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, 
biliard, vodné športy, golfový simulátor. PoZNÁMKa: typy izieb 1/2+2 - predaj na vyžiadanie.

HR-052S / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 269 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
31.3.-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. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB-ST 2 Raňajky 269 379 649 809 869 959
1/2 SWCBM-ST 2 Raňajky 279 409 679 839 909 999
1/2+1 SWCB-Su 2 Raňajky 329 469 819 979 1 079 1 199
1/2+1 SWCBM- Su 2 Raňajky 349 499 849 1 029 1 119 1 249
1/2+2 SWCBM-Su 2 Raňajky 349 499 849 1 029 1 119 1 249
1/2+1 SWCBM-PREM 2 Raňajky 379 549 929 1 099 1 199 1 329
1/2 SWCB-ST 2 PolPenzia 349 469 739 899 959 1 059
1/2 SWCBM-ST 2 PolPenzia 369 489 779 939 999 1 099
1/2+1 SWCB-Su 2 PolPenzia 409 549 909 1 079 1 169 1 289
1/2+1 SWCBM- Su 2 PolPenzia 439 589 949 1 119 1 219 1 349
1/2+2 SWCBM-Su 2 PolPenzia 439 589 949 1 119 1 219 1 349
1/2+1 SWCBM-PREM 2 PolPenzia 469 629 1 019 1 169 1 289 1 419
Možné nástuPy na Pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. ZľaVY PRE IZBU 1/2: dieťa od 3 do 7 rokov bez lôž-
ka so stravou s 2 dospelýMi - zadarMo. dieťa od 3 do 12 Rokov s 1 dosPelýM - zľava 20 %. ZľaVY PRE IZBU 1/2+1: dieťa 
od 3 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. osoba od 12 Rokov s 2 dosPelýMi - zľava 20 %. ZľaVY PRE IZBU 1/2+2: prvé 
dieťa od 3 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. dRuhé dieťa od 3 do 12 Rokov s 2 dosPelýMi - zľava 50 %. osoba od 12 
Rokov s 2 dosPelýMi - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: PRi zakúPení Pobytu v teRMíne 22.9.-6.10. váM PoskytneMe MiMoRiadnu 
zľavu 15 % - túto zľavu nie je Možné koMbinovať s inýMi zľavaMi.

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/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EuR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EuR/deň.

Odporúčame pre náročných Poloha: moderný hotel renovovaný v roku 
2017, v bezprostrednej blízkosti krásnej plá-

že, cca 500 m od centra Brely, skladá sa z hlavnej budovy a blízkej depandance. VYBaVENIE: 
reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zmenáreň, Wi-Fi ZADARMO, TV miest-
nosť, terasa, výťah. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, tre-
zorom, minibarom, fénom, balkónom, izby Su s možnosťou prístelky. Izby typu CO sa nachá-
dzajú v blízkom depandanci. STRaVoVaNIE: raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky 
a večere formou bufetu. Na ceny pobytov s plnou penziou sa informujte v CKVT. PlÁŽ: jemná 
okruhliaková, cca 80m, prístup na pláž po schodoch, sprchy na pláži ZADARMO. ŠPoRT: 
vonkajší bazén so sladkou vodou (ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO v obmedzenom 
množstve), fitness, Wellness & Spa Berulia - hydromasážna vírivka, fínska sauna, parný kúpeľ, 
aromaterapia, masáže, v blízkosti - stolný tenis, biliard, minigolf, vodné športy, animácie.

HR-052B / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 309 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
28.4.-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. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB-ST 2 Raňajky 309 479 789 959 1 029 1 069
1/2 SWCBM-CO 2 Raňajky 309 479 789 959 1 029 1 069
1/2 SWCBM-ST 2 Raňajky 329 529 829 1 009 1 079 1 109
1/2+1 SWCB-Su 2 Raňajky 399 609 959 1 169 1 249 1 319
1/2+1 SWCBM- Su 2 Raňajky 409 659 1 009 1 239 1 309 1 379
1/2 SWCB-ST 2 PolPenzia 399 579 889 1 069 1 119 1 159
1/2 SWCBM-CO 2 PolPenzia 399 579 889 1 069 1 119 1 159
1/2 SWCBM-ST 2 PolPenzia 409 619 919 1 099 1 179 1 219
1/2+1 SWCB-Su 2 PolPenzia 479 699 1 059 1 269 1 359 1 409
1/2+1 SWCBM- Su 2 PolPenzia 489 749 1 099 1 329 1 409 1 469
Možné nástuPy na Pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarMo. ZľaVY PRE IZBU 1/2: dieťa od 3 do 7 rokov bez 
lôžka s polpenziou - zadarMo. dieťa do 14 Rokov na základnoM lôžku s 1 dosPelýM - zľava 20 %. ZľaVY PRE IZBU 1/2+1: 
dieťa od 3 do 14 rokov s 2 dospelýMi - zadarMo. osoba od 14 Rokov na PRístelke - zľava 20 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: PRi 
zakúPení Pobytu v teRMínoch 26.5.-2.6., 23.6.-30.6. a 22.9.-6.10. váM PoskytneMe MiMoRiadnu zľavu 15 % - nie je Možné 
koMbinovať s inýMi zľavaMi.

doprava:    

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č.281/2001 Z. z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EuR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EuR/deň. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EuR/deň) - platba na mieste.

hotel bluesun Soline 

dieťa 
zadarMo 30rodinné 

izby kliMatizáciavzdialenosť 
od Mora

Wi-Fi
zadarMo

hotel Sentido bluesun berulia  

Wi-Fi
zadarMo

dieťa 
zadarMo 80 kliMatizáciavzdialenosť 

od Mora

– 10 % do 31. 1. – 10 % do 31. 1.

vonkajší 
bazén
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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

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

Vychutnajte si svoju dovolenku naplno! 
Skúsení animátori zaisťujú nabitý animačný program 

Zábava pre deti, relax pre rodičov
SME T ÍM!
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rodinné bungalovy baška voda 

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 50roDinné 

izby
vzDialenosť 
oD mora

all 
inclusive

all Inclusive light v cene!

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 12-18 
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 12-18 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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 
1,80 EUR/deň.

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

pláž
pre Deti
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hotel Horizont 

chorVátsko  >  baška voda

Poloha: na kraji mestečka Baška Voda, 
cca 300 m od centra. VybaVenie: 

reštaurácia, plážová reštaurácia, lounge bar Borik (1.6.-30.9.), reštaurácia a wine 
bar Matrioska (15.5.-15.10), aperitív bar, konferenčná sála, kozmetický salón, 
kaviareň s terasou, zmenáreň, terasa, Wi-Fi ZADARMO. UbytoVanie: klimatizo-
vané 2lôžkové izby s vaňou alebo sprchou a WC, balkónom, SAt tV,  telefónom, 
fénom, trezorom, mini barom, niektoré s možnosťou prístelky. Izby označené SU 
sú priestrannejšie, s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo) vhodné pre dieťa do 
13 rokov. Izby typu 1/2+1 jS-St majú 2lôžkovou spálňu a dennú miestnosť s roz-
kladacím gaučom a typ 1/2+2 jS-St - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s dvoma 
rozkladacími gaučmi. StraVoVanie: raňajky a večere formou bufetu. Pláž: okruh-
liaková, cca 50 m, sprchy, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPort: vonkajší 
a vnútorný bazén so sladkou vodou, wellness centrum, sauna (fínska, bio, ruská, 
turecká, slaná), ZADARMO vstup do sveta sáun 31.3.-9.6. a 15.9.-27.10., whirlpool, 
masáže, solárium, fitnes ZADARMO, v blízkosti - tenisové kurty, požičovňa bicyk-
lov, vodné športy. Poznámka: parkovanie za poplatok cca 5 EUR/deň. V období 
16.6.-8.9. je pre Vás pripravený animačný program NEPtUN KLUB, v cca 300 m 
vzdialených rodinných bungalovoch Baška Voda.

odporúčame pre náročných

Dieťa 
zaDarmo 50 vzDialenosť 

oD mora klimatizáciavonkajší 
bazén Wellness

HR-054H / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 319 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
13.10.-27.10. 29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB-ST 2 319 369 439 499 589 679
1/2 SWCBM-ST 2 339 389 469 529 619 709
1/2+1 SWCB-SU 2 339 389 459 519 609 699
1/2+1 SWCBM- SU 2 369 409 499 559 639 739
1/2+1 JS-ST 2 369 409 509 579 659 759
1/2+1+1 JS-SU 4 389 439 539 629 709 799
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne sO sO sO
zľaVy: Dieťa Do 2 rokov bez lôžka so stravou - zaDarmo. zľaVy Pre izby 1/2 a 1/2(+1) SWcb-SU a SWcbm-SU: 
dieťa dO 8 rOkOv s 1 dOspelýM v ObdObí: dO 19.5. a Od 29.9. - zľava 50 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - zľava 40 %, 9.6.-15.9. - 30 
%. dieťa Od 8 dO 13 rOkOv s 1 dOspelýM v ObdObí: dO 19.5. a Od 29.9. - zľava 40 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - zľava 30 %, 9.6.-
15.9. - 20 %. zľaVy Pre izby 1/2(+1): Dieťa Do 8 rokov s 2 Dospelými - zaDarmo. dieťa Od 8 dO 13 rOkOv s 2 dOspelýMi 
v ObdObí: dO 19.5. a Od 29.9. - zľava 70 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - zľava 60 %, 9.6.-15.9. - 50%. OsOba Od 13 rOkOv na prís-
telke - zľava 20 %. zľaVy Pre izbU 1/2+1+1: 1.Dieťa Do 8 rokov na 3. lôžku - zaDarmo. 1.dieťa Od 8 dO 13 rOkOv na 3. 
lôžku a 2. dieťa na prístelke v ObdObí: dO 19.5. a Od 29.9. - zľava 70 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - zľava 60 %, 9.6.-15.9. - 50 %. 
2. dieťa dO 8 rOkOv na prístelke - v ObdObí: dO 19.5. a Od 29.9.- zľava 80 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - zľava 70 %, 9.6.-15.9. - 60 
%. OsOba Od 13 rOkOv na 3. lôžku - 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, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ DoKÚPeNIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: 
osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

*  AKCIA platí pri zakúpení pobytu na 14 nocí v termínoch pobytu 9.6.-23.6. a 1.9.-
15.9. (nástupný deň len v sobotu) a pri zakúpení pobytu na 7 nocí v termínoch 
do 9.6. a od 15.9.

**  AKCIA platí pri zakúpení pobytu na 7 a viac nocí v termínoch pobytu 
9.6.-15.9. 

Wi-Fi
zaDarmo

vnútorný 
bazén

pláž  
pre Deti

–30 % do 31. 1.*

–15 % do 31. 1.**

–25 % do 31. 3.*

–10 % do 31. 3.**
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Wi-Fi
zaDarmo

Grand hotel Slavia 

klimatizácia

Poloha: príjemný novo zrekonštruovaný hotel vo vintage štýle sa nachádza v centre 
Bašky Vody. VybaVenie: recepcia, reštaurácia, aperitív bar, talianska reštaurácia „Del 
Posto“ s terasou, zmenáreň, Wi-Fi ZADARMO. UbytoVanie: klimatizované 2lôžkové izby 
so sprchou a WC, SAt tV, minibarom, telefónom, fénom, trezorom, niektoré s možnosťou 
prístelky. typ 1/2+2 SWC-CO – 2lôžková izba s možnosťou 2 prísteliek (rozkladací gauč). 
Izby označené PREM sú orientované na morskú stranu. StraVoVanie: raňajky formou 
bufetu, polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Pláž: okruhliaková, cca 20 m, vstup 
cez miestnu komunikáciu, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPORt: 
Fontana Spa - vnútorný bazén so sladkou vodou, vírivka, fitness (ZADARMO), kozmetický 
a kadernícky salón, masáže, sauna, v blízkosti - stolný tenis, tenisové kurty, športové ih-
risko, požičovňa bicyklov, vodné športy podľa miestnej ponuky. Poznámka: parkovanie za 
poplatok cca 5 EUR/deň. Vstup do saunového sveta v období do 9.6. a od 5.9. – ZADARMO. 

HR-054J / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 289 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
13.10.-27.10. 29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9.

raŇaJKY
1/2 SWC-ST 2 289 319 359 549 639 759
1/2+1 SWC-CO 2 319 349 409 609 709 829
1/2+1 SWCM-PREM 2 319 349 389 589 679 799
PolPeNZIa
1/2 SWC-ST 2 329 349 399 589 729 859
1/2+1 SWC-CO 2 359 379 439 659 799 919
1/2+1 SWCM-PREM 2 359 379 429 629 769 889
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne sO sO sO
zľaVy: Dieťa Do 2 rokov bez lôžka so stravou - zaDarmo. zľaVy Pre izby 1/2 SWc-St a 1/2 SWcm-Prem: dieťa Od 2 dO 8 
rOkOv s 1 dOspelýMi v ObdObí dO 19.5. a Od 29.9. – zľava 50 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - zľava 30 %, 9.6.-15.9. - zľava 20 %. dieťa Od 8 
dO 12 rOkOv s 1 dOspelýM v ObdObí: dO 19.5. a Od 29.9. - zľava 40 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - zľava 20 %, 9.6.-15.9. - zľava 10 %. zľaVy 
Pre izbU 1/2+2 SWc-co: dieťa na 1. prístelke Od 2 dO 7 rOkOv s 2 dOspelýMi: v ObdObí dO 15.5. a Od 29.9. – zadarMO. 19.5.-9.6. 
a 15.9.-29.9. – zľava 70 %, 9.6.-15.9. – zľava 60 %. dieťa na druhej prístelke Od 2 dO 7 rOkOv s 2 dOspelýMi: v ObdObí dO 19.5. a Od 
29.9. – zľava 80 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. – zľava 70 %, 9.6.-15.9. – zľava 60 %. dieťa Od 8 dO 12 rOkOv na prístelke s 2 dOspelýMi: v 
ObdObí dO 19.5. a Od 29.9. – zľava 70 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. – zľava 50 %, 9.6.-15.9. – zľava 40 % OsOba na prístelke Od 13 rOkOv 
– zľava 20 %. zVláŠtne zľaVy: v terMínOch dO 9.6. a Od 15.9. cena pObytu zahŕňa MiMOriadnu zľavu 15 %.

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

V  cene: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka (4 EUR/deň) - platba na mieste.

*  AKCIA platí pri zakúpení pobytu v termínoch 9.6.-23.6. s 1.9.-15.9.

20 vzDialenosť 
oD mora

vnútorný 
bazén

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 4 109 109 129 159 189
1/2 STUDIO 2 159 159 179 219 249
OSOBA nA PRíSTELkE 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, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zá-
konné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 
18 rokov - 1,80 EUR/deň. 

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

**  AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-23.6, v termínoch do 16.6. a od 
23.6. zľava 5 %. 

200 vzDialenosť 
oD mora

– 15 % do 31. 1.*

– 10 % do 31. 3.*
– 20 % do 28. 2.*

– 10 % do 30. 4.**

Wellness
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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 horský masívom Biokovo. VYBaVENIE: reštaurácia, kavia-
reň, 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. ALL INCLUSIVE Light - plná penzia formou bu-
fetu v hotelovej reštaurácii, snack o 16:00 (káva, čaj, sušienky), neobmedzená konzumácia 
miestnych čapovaných nápojov (pivo, víno, voda, džús) od 10:00 do 21:00. PlÁŽ: rozľahlá 
okruhliaková, cca 70 m, vhodná pre deti, ponúka vynikajúce podmienky na kúpanie, 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 bicykli popri mori. V rámci NE-
PTUN KLUBU v období 16.6.-8.9. - animačný program pre deti a dospelých, ktorý prebieha 
v cca 1 km vzdialaných Rodinných bungalovoch Baška Voda. Pobyt so psom povolený len 
v depandanci Alem – 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 3. lôžku/pRístelke – ZaDRaMO. osoba od 12 rokov na 3. lôžku/prístelke – zľava 20 %. 
druh= 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, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. 
cENa NEZahŔňa: pobytovú 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň, služby ALL INCLU-
SIVE Light – dieťa do 12 rokov -  63 EUR/týždeň, osoba od 12 rokov – 93 EUR/týždeň.

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

Luxusné klimatizované domčeky

Poloha: domčeky sú umiestnené v kempe 
Baško Polje, uprostred píniového lesa, cca 

20 minút pohodlnej chôdze od Bašky Vody. VYBaVENIE: reštaurácia, zmenárenské služby, 
market, trezor na recepcii kempu. UBYToVaNIE: domčeky 1/4+2 pre max. 6 osôb, veľkosťou 
24 m2 (rozmer bez terasy) sú vybavené 2lôžkovou a 3lôžkovou spálňou (3. lôžko je poscho-
dové), dennou miestnosťou vybavenéou kuchyn. kútom, chladničkou, jedálňou s gaučom 
vhodným ako prístelka pre 1 osobu, sprchou a WC, SAT TV, DVD, rádiom. Terasa je vyba-
vená 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 20 minút chôdze vzdia-
lených 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. Nástupný deň streda je možný len 
v kombinácii s autobusovou dopravou, prípadne na vyžiadanie v CK.

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, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, zá-
konné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z.  cENa NEZahŔňa: pobytovú 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 doKÚPE-
NIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, 
osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň, polpenzia – 22 EUR/os./deň.
* 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

– 10 % do 28. 2.

– 5 % do 30. 4.

SČíTAjTE SO ZľAVOU 3 %  
PRI POByTOCh NA 14 NOCí

+

all 
inclusive liGht

– 7 % do 28. 2.

– 5 % do 30. 4.
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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!

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 rodičovZábava pre deti, relax pre rodičov
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chorVátsko  >  PromajNa

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 150roDinné 

izby
vzDialenosť 
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, cca 1 km od Baško Polje a cca 7 km severne od mesta Makarska. 
Poloha pavilónov priamo nabáda k príjemným prechádzkam pozdĺž mora do vyššie spo-
menutých turistických letovísk. VybaVenie: Promajna je ideálnym miestom na strávenie 
príjemnej dovolenky, ponúka niekoľko reštaurácií, plážových barov, obchodíkov, market, 
Wi-Fi na terase reštaurácie ZADARMO. UbytoVanie: pavilón Dukić A - menšie 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, chladničkou, tV a balkónom. Izby nemajú kuchynský kút a ani klima-
tizáciu. Pavilón Dukić B - priestrannejšie 2lôžkové izby so sprchou a WC, chladničkou, tV 
a balkónom, s možnosťou prístelky (rozkladacie ležadlo vhodné pre deti do 12 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 pohorie Biokovo. Možnosť dokúpenia mobilnej klimatizácie 
v pavilóne Dukić B (nie je k dispozícií pre všetky ubytovacie jednotky) za doplatok 10 EUR/
deň. StraVoVanie: individuálne alebo formou polpenzie  alebo plnej penzie. Polpenzia: 
raňajky formou bufetu, večere výberom z 3 menu, nápoj k večeri - 2 dl piva alebo vína 
alebo džúsu alebo minerálnej vody. Pri plnej penzii navyše obed výberom z troch menu, 
nápoj k obedu. 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. 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. 

odporúčame pre rodiny s deťmi

V cene: IZBY - 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia/bez stravy, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z., APARtMáNY - 7x ubytovanie, 7x polpenzia/bez 
stravy, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výmena posteľnej bie-
lizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Polpenzia – 122 
EUR/os./týždeň, plná penzia 196 EUR/os./týždeň. V prípade dokúpenia polpenzie/plnej 
penzie pre všetky osoby v apartmány 1/5+2 AP, má dieťa do 12 rokov na 6. A 7. Lôžku 
polpenziu/plnú penziu – ZADARMO. 

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

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 99 109 109 149 159 189
UBYtoVaNIe S PolPeNZIoU
1/2 SWCB A 2 179 199 219 259 289 329
1/2+1 SWCB B 2 179 209 239 269 309 349
MOžné nástupy na pObyt denne denne sO, st sO, st sO, st sO, st
zľaVy dUkiĆ a: Dieťa Do 12 rokov bez lôžka s 2 Dospelými – zaDarmo, dieťa dO 12 rOkOv s 1 dOspelýM – zľava 
10 %. zľaVy dUkiĆ b- 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 
%. OsOba Od 12 rOkOv na prístelke – zľava 30 %. 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 pOlpen-
zie. 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

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %  do 28.2.

–5 %  do odJAZdU

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %

  autobusom

výhodNe
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Pavilóny dukić c 

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 100roDinné 

izby klimatizaciavzDialenosť 
oD mora

chorVátsko  >  PromajNa

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. Polpenzia: raňajky formou bufetu, večere 
výberom z 3 menu, nápoj k večeri - 2 dl piva alebo vína alebo džúsu alebo minerál-
nej vody. 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, parasai-
ling, zapožičanie vodných bicyklov a pod. V blízkosti verejné 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 príchode na pobytové miesto 
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 2 119 129 139 169 189 239
1/2 STUDIO-A 2 119 129 149 179 219 269
1/2+2 AP - TERASA 4 99 109 119 159 179 219
1/2+2 AP - BALkón 4 109 119 129 159 179 229
1/2+2 AP - BALkón EXTRA 4 129 139 149 179 199 249
RODInná CEnA 2+2 809 809 809 949 1 029 1 099
MOžné nástupy na pObyt denne denne sO, st sO, st sO, st sO, st
zľaVy: Dieťa Do 3 rokov bez lôžka – zaDarmo. rodinná cena 2+2: platí pre 3 OsOby a dieťa dO 12 rOkOv v apatMáne 
„1/2+2 ap – balkón“ v pavilóne c 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

V  cene: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, oso-
by nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň, polpenzia – 122 EUR/os./týždeň, plná penzia 196 EUR/
os./týždeň.

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

pláž
pre Deti
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hotel dalmacija 

Poloha: na pobrežnej promenáda, cca 700 m od historického centra Makarskej. 
VybaVenie: hotelová reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zme-
náreň, konferenčná sála, trezor, tV miestnosť, výťah, terasa, parkovisko, Wi-Fi 
v celom objekte ZADARMO, strážené podzemné parkovisko priamo pod hotelom 
Dalmacija (za poplatok cca 7 EUR/deň ). UbytoVanie: klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, balkónom, SAt tV, telefónom, fénom, minibarom, niektoré 
s možnosťou prístelky. StraVoVanie: raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky 
a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky, obedy a večere formou bufetu. Pláž: 
okruhliaková, cca 30 m, sprchy na pláži. ŠPort: vonkajší bazén so slanou vodou, 
vonkajší detský bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom 
množstve), fitness ZADARMO, turecké kúpele a masáže za poplatok, aerobic, ani-
mácie, vodné športy, požičovňa skútrov, bicyklov, v blízkosti tenisové kurty, ihrisko 
na loptové hry. Poznámka: izby 1/2+1 SWCBM sú priestrannejšie a stačí ich ob-
sadiť 2 osobami.

HR-060D / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 219 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

StRAVA
17.3.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-11.8.
6.10.-10.11. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 18.8.-15.9. 11.8.-18.8. —

1/2 SWCBM 2 raňajky 219 259 399 519 629 649
1/2+1 SWCBM 2 raňajky 239 309 429 549 679 719
1/2 SWCBM 2 pOlpenzia 269 309 449 569 679 699
1/2+1 SWCBM 2 pOlpenzia 289 369 479 609 739 779
1/2 SWCBM 2 plná penzia 349 389 539 649 759 789
1/2+1 SWCBM 2 plná penzia 369 439 569 699 829 859
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne denne

zľaVy:Dieťa Do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. Dieťa Do 8 rokov na prístelke - zaDarmo. pri 
rezervácií so zľavou za skorý nákup - Dieťa Do 12 rokov na prístelke zaDarmo. zľava platná oD 1.3. – Dieťa oD 
3 Do 12 rokov Do 7.7. a oD 18.8. – zaDarmo, 8.7.-18.8. - zľava 50 %. dieťa Od 3 dO 12 rOkOv na základnOM lôžku - zľava 
30 %. OsOba Od 12 rOkOv na prístelke - zľava 30 %. zvláŠtne zľavy: platné Od 1.3. - pri zakúpení pObytu na 7 nOcí s 
nástupMi dO 26.5., 16.6., 7.7., 8.9.a Od 29.9. váM pOskytneMe MiMOriadnu zľavu 15 %.

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/polpenzia/plná penzia, pobytová taxa, zákon-
né poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z.. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby 
nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

Dieťa 
zaDarmo 30 vzDialenosť 

oD mora klimatizácia Wi-Fi
zaDarmo

hotel meteor 

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 30 klimatizáciavzDialenosť 

oD mora
pláž
pre Deti

odporúčame pre náročných Poloha: architektonicky moderne rie-
šený hotel na pobrežnej promenáde, 

cca  400 m od centra mesta Makarska. VybaVenie: reštaurácia, snack bar, zmená-
reň, Wi-Fi v objekte ZADARMO, konferenčná sála, kadernícky a kozmetický salón, 
tV miestnosť, tanečná terasa, zimná záhrada. UbytoVanie: klimatizované 2lôžko-
vé izby so sprchou a WC, balkónom, SAt tV, telefónom, trezorom, minibarom, fé-
nom, niektoré s možnosťou prístelky (na vyžiadanie). Pri obsadení izby 1/2+1 dvomi 
osobami negarantujeme umiestnenie prístelky na izbu a negarantujeme väčší roz-
mer izby. Izby s orientáciou na morskú stranu majú bočný výhľad na more. Stra-
VoVanie: raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná 
penzia - raňajky, obedy a večere formou bufetu. Pláž: okruhliaková, cca 30 m. 
ŠPort: vonkajší bazén s morskou vodou a vnútorný bazén so sladkou vodou, well-
ness centrum, sauna, whirlpool, masáže, solárium, fitness ZADARMO, stolný tenis, 
biliard, animácie, aerobic, vodné športy, tobogan. Poznámka: ležadlá a slnečníky 
pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom množstve). Parkovanie ZADARMO.

HR-060M / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 249 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

StRAVA
17.3.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-11.8.
6.10.-11.11. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 18.8.-15.9. 11.8.-18.8. —

1/2 SWCB 2 raňajky 249 339 469 599 679 739
1/2+1 SWCBM 2 raňajky 269 369 509 629 719 759
1/2 SWCB 2 pOlpenzia 299 399 519 659 739 779
1/2+1 SWCBM 2 pOlpenzia 329 419 559 679 779 809
1/2 SWCB 2 plná penzia 379 479 609 739 829 859
1/2+1 SWCBM 2 plná penzia 409 499 649 769 869 899
MOžné nástupy na pObyt DENNE denne denne denne denne denne

zľaVy: Dieťa Do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. Dieťa Do 8 rokov na prístelke - zaDarmo. pri 
rezervácií so zľavou za skorý nákup - Dieťa Do 12 rokov na prístelke zaDarmo. zľava platná oD 1.3. – Dieťa oD 
8 Do 12 rokov Do 7.7. a oD 18.8.- zaDarmo, 7.7.-18.8. - zľava 50 %. dieťa Od 3 dO 12 rOkOv na základnOM lôžku - zľava 
30 %. OsOba Od 12 rOkOv na prístelke - zľava 30 %. zVláŠtne zľaVy: platné Od 1.3. - pri zakúpení pObytu na 7 nOcí s 
nástupMi dO 19.5., 16.6., 7.7. a Od 29.9. váM pOskytneMe MiMOriadnu zľavu 15 %.

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/polpenzia/plná penzia, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného ces-
tovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň.

– 12 % do 31. 1.

– 10 % do 28. 2.
– 12 % do 31. 1.

– 10 % do 28. 2.



Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach  |  95

chorVátsko  >  makarSka

hOtEL BIOKOVO

hOtEL PALMA

hotel rivijera 

hOtEL RIVIjERA
hOtEL BIOKOVKA

hOtEL DALMACIjA
hOtEL MEtEOR

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 z 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 lôžka 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 %. dieťa dO 12 rOkOv na 2.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. OsOba Od 12 rOkOv 
na 4. lôžku - zľava 30 %. zVláŠtne zľaVy: zľava 15 % pre nOvOManželOv – zľavu dOstanete 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 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

–10 % do 28. 2.

–5% do 30. 4.

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %  do 28.2.

–5 %  do odJAZdU

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %

  autobusom

výhodNe

pláž
pre Deti
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chorVátsko  >  makarSka

hotel biokovka

Poloha: obľúbený kúpeľný hotel s rehabilitačným centrom , v najkrajšej časti Makar-
skej, cca 800 m od starej časti mesta. VybaVenie: reštaurácia, kaviareň s terasou, 
plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, kozmetický salón a salón na pedikúru, 
trezor na recepcii za poplatok, tV miestnosť, spoločenská miestnosť. Spoločenské 
priestory sú klimatizované, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, výťah. UbytoVanie: klima-
tizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAt tV, WI-FI ZADARMO,tele-
fónom, niektoré s možnosťou prístelky, chladnička na vyžiadanie za poplatok (cca 4 
EUR/deň). Izby 1/2 SWCBM- N (bez možnosti prístelky) sú vhodné pre vozíčkarov a sú 
v obmedzenom počte, iba na vyžiadanie. StraVoVanie: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu, obedy - výber z menu. Možnosť zaistenia špeciálnej stravy na vyžia-
danie (diabetes, celiakia, alergia). Pláž: okruhliaková, cca 50 m, plážový servis za po-
platok, sprchy za poplatok. ŠPort: 2 vnútorné bazény s vyhrievanou morskou vodou, 
moderné fitness centrum, masáže, sauna. V blízkosti sa nachádza tenisové centrum. 
Poznámka: hotel je čiastočne využívaný ako zdravotnícke a rehabilitačné zariadenie, 
je vhodný pre kúpeľné a športové pobyty. hotelové parkovisko je ZADARMO (vratná 
kaucia na elektronickú kartu cca 20 EUR). hostia Vítkovice tours majú 10 % zľavu na 
liečebné procedúry.

Dieťa 
zaDarmo 50 vzDialenosť 

oD mora klimatizáciapláž
pre Deti

vnútorný 
bazén

Wi-Fi
zaDarmo Wellness bezbariérový 

prístup

–10 % do 31. 3.

–5 % do 30. 4.

HR-058k / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 249 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

21.4.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8. 29.9.-13.10.
— 15.9.-29.9. 25.8.-15.9. — —

PolPeNZIa
1/2 SWCB-n 2 249 319 409 489 249
1/2 SWCBM-n 2 259 329 449 539 259
1/2+1 SWCBM-n 2 269 349 449 539 269
1/1 SWCB-n 1 309 489 539 629 319
1/1 SWCBM-n 1 329 439 569 679 329
PlNá PeNZIa
1/2 SWCB-n 2 309 389 479 549 319
1/2 SWCBM-n 2 319 409 509 609 319
1/2+1 SWCBM-n 2 329 409 509 609 329
1/1 SWCB-n 1 379 559 599 689 379
1/1 SWCBM-n 1 399 499 629 749 399
MOžné nástupy na pObyt denne st, sO st, sO st, sO denne
zľaVy: Dieťa Do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. Dieťa Do 7 rokov na prístelke - zaDarmo. 
druhé dieťa Od 2 dO 7 rOkOv bez lôžka sO stravOu s 2 dOspelýMi a dieťaťOM - zľava 50 %. dieťa Od 7 dO 14 rOkOv na 
prístelke - zľava 50 %. dieťa dO 7 rOkOv s 1 dOspelýM - zľava 30 %. dieťa Od 7 dO 14 rOkOv s 1 dOspelýM - zľava 20 %. 
OsOba Od 14 rOkOv na prístelke - zľava 20 %. zVláŠtne zľaVy: v terMínOch dO 9.6. a Od 22.9. váM pri pObytOch na 7 
nOcí pOskytneMe MiMOriadnu zľavu 15 %. tútO zľavu 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 raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

Zábava na Makarskej
V rámci festivalu Makarské leto (Makarsko ljeto) sa tiež konajú zábavné akcie, pre-
dovšetkým: Rybárska noc (niekoľko krát za sezónu) – ľudová slávnosť so súťažami, 
hudbou, ochutnávkami rybacích špecialít a ďalším programom, Letný karneval (v 
prvej polovici augusta), Ľudová slávnosť na počesť Sv. Antonína (Sveti Ante) – 13. 
Júna. Festival Makarské leto zahŕňa divadelné koncerty vážne, folklórne, rocko-
vé, populárnu hudbu, divadelné predstavenia, ktoré sa konajú predovšetkým na 
otvorených priestranstvách mesta (Kačićovo námestie – Kačićev trg). 
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hotel bluesun Holiday village afrodita 

Dieťa 
zaDarmo 50roDinné 

izby
vzDialenosť 
oD mora

Poloha: moderný komplex luxusných 
víl, ktoré sú umiestnené v okolí cen-

trálnej budovy a bazénu, v tesnej blízkosti krásnej okruhliakovej pláže ocenenej 
modrou vlajkou, cca 300 m od centra mesta. VybaVenie: reštaurácia, aperitív bar, 
bar pri bazéne, zmenáreň, trezor, parkovisko, možnosť využitia vybavenia hotela 
Alga. UbytoVanie: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAt tV, Wi-Fi ZA-
DARMO, minibarom, telefónom, trezorom, fénom, balkónom. Izby typu SU - s mož-
nosťou prístelky. Izba 1/2+3 sa skladá z dvoch miestností, ktoré nie sú oddelené 
dverami (2 lôžka na galérii). StraVoVanie: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu, s možnosťou zakúpenia pobytu s raňajkami alebo s plnou penziou (v ho-
teli Kaštelet). Pláž: okruhliaková, cca 50-100 m, sprchy na pláži. ŠPort: vonkajší 
bazén vrátane detského bazéna, sauna, masáže, fitness, tenisové kurty, ihrisko na 
loptové hry, detské ihrisko, animácie, vodné športy. Poznámka: parkovanie ZA-
DARMO. Na vyžiadanie – detská postieľka 10 EUR/deň.

HR-064F / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 229 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

StRAVA
28.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
6.10.-21.10. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB-ST 2 raňajky 229 319 619 709 809 899
1/2 SWCBM-ST 2 raňajky 249 339 679 769 879 969
1/2+1 SWCBM- SU 2 raňajky 269 409 759 849 989 1 089
1/2+3 SWCB 2 raňajky 319 449 899 1 179 1 369 1 459
1/2 SWCB-ST 2 pOlpenzia 319 409 709 809 899 989
1/2 SWCBM-ST 2 pOlpenzia 339 429 779 859 969 1 069
1/2+1 SWCBM- SU 2 pOlpenzia 359 489 849 949 1 089 1 179
1/2+3 SWCB 2 pOlpenzia 409 539 989 1 269 1 459 1 549
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 DO-
SPELýM - zľAvA 20 %. zľaVy Pre oStatnÉ izby: dieŤa do 14 rokoV na PríStelke - zadarmo. OSOBA OD 14 ROkOv nA 
PRíSTELkE - zľAvA 20 %. zVláŠtne zľaVy: PRI zAkúPEní POBYTU v TERMínE 26.5.-2.6. váM POSkYTnEME MIMORIADnU 
zľAvU 15 % - nIE JE MOžné kOMBInOvAť S OSTATnýMI zľAvAMI. OSOBáM STARšíM AkO 60 ROkOv POSkYTnEME v TERMínE 
19.5.-2.6. MIMORIADnU zľAvU 5 % - JE MOžné kOMBInOvAť LEn SO zľAvOU nA 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 raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: cestovného poistenia vrátane poiste-
nia storna zájazdu, osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 

klimatizácia Wi-Fi
zaDarmo

chorVátsko  >  drašNice / TUčePi 

odporúčame pre náročných

Vila danica 

klimatizáciavzDialenosť 
oD mora

Wi-Fi
zaDarmo

pláž  
pre Deti50

Poloha: trojpodlažný apartmánový dom v malej dedinke Drašnice, cca 4 km južne od 
Podgory. VYBAVENIE: parkovisko, v blízkosti - reštaurácia, obchod. UbytoVanie: klimati-
zované apartmány - typ 1/2 ŠtÚDIO - miestnosť s 2 lôžkami, typ 1/2+1 AP - 2lôžková spálňa 
a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, typ 1/2+2 AP - 2lôžková spálňa a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby , vždy vybavený kuchynský kút, sprcha a WC, Wi-Fi 
ZADARMO, balkón alebo terasa. Niektoré apartmány sú na prízemí a niektoré na poschodí, 
apartmány na poschodí majú navyše SAt tV. typ 1/2 ŠtÚDIO- PRíZEMIE EXtRA VILA je 
v samostatnom dome. StraVoVanie: individuálne. Pláž: okruhliaková, cca 50 m, vhodná 
pre deti. ŠPort: podľa miestnej ponuky. Poznámka: parkovanie ZADARMO. Vhodné pre 
pokojnejšiu dovolenku. Predaj na vyžiadanie.

HR-2301 / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 129 eUr / os.
APARtMáN

PRI 
POČtE 
OSÔB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. — — 7.7.-14.7. — 14.7.-11.8.
— — — 1.9.-29.9. 18.8.-1.9. — 11.8.-18.8. —

1/2 STUDIO-PRízEMJE 2 139 159 169 179 189 199 199 209
1/2 STUDIO-PRízEMIE EXTRA vILA 2 149 169 179 179 199 199 209 219
1/2 STUDIO-POSCHODIE 2 149 169 179 189 199 209 209 219
1/2+1 AP-PRízEMIE 3 129 149 149 149 179 179 179 189
1/2+1 AP-POSCHODIE 3 139 149 159 149 179 179 189 199
1/2+2 AP-2.POSCHODIE 4 139 149 159 149 169 189 189 209
1/2+2 AP-3.POSCHODIE 4 139 149 169 159 169 199 199 219
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne sO sO sO sO

zľaVy: Dieťa Do 3 rokov bez nároku na lôžko - zaDarmo. 

Doprava:   

V  cene: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestov-
ného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň. 

– 10 % do 31. 1.

– 5 % do 31. 3.

SČítAjtE SO ZľAVOU 5 %  
NA 14 A VIAC NOCí

+

– 10 % do 31. 1.
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hotel bluesun Neptun  a depandance maslinik 

hotel BlUeSUN NePtUN

Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo 30roDinné 

izby klimatizáciavzDialenosť 
oD mora

all 
inclusive

odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: v zeleni priamo pri pláži, cca 
700 m od centra tučepi. VybaVenie: 

reštaurácia, snack bar, aperitív bar, zmenáreň, trezor, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, 
tV miestnosť, výťah, parkovisko, tanečná terasa. UbytoVanie: hotel (hR-064U) - 
moderné rekonštruované, klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, 
SAt tV, Wi-Fi, telefónom, fénom, niektoré s možnosťou prístelky. Izby 1/2+2 SUItE 
- dve 2lôžkové spálne orientované na morskú stranu. Depandance (hR-064N) - mo-
derné zrekonštruované, klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, 
SAt tV, Wi-Fi, telefónom, fénom, niektoré s možnosťou prístelky. Izby 1/2+3 SWCB 
- dve 2lôžkové spálne s možnosťou prístelky. StraVoVanie: služby ALL INCLUSIVE 
- plná penzia formou bufetu, neskoré raňajky, popoludňajšie občerstvenie, čaj 
o piatej, nočné občerstvenie, konzumácia miestnych nealkoholických a alkoholic-
kých nápojov (od 10:00 do 24:00 hod. v reštaurácii a pool bare). Pláž: okruhliako-
vá, cca 30 m, sprchy na pláži. ŠPort: vonkajší bazén, detský bazén, tenisové kurty, 
fitness, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, vodné športy. Poznám-
ka: služby ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňajú: možnosť využitia tenisových kurtov - po 
dohode s recepciou, stolný tenis, požičiavanie bicyklov, animácie pre deti i dospe-
lých, detský klub, junior klub, aerobic a vodná gymnastika, plážový volejbal, 5x 
týždenne tanečné večery s hudbou, trezor na recepcii, možnosť využitia vnútorné-
ho bazénu v hoteli Alga. Parkovanie ZADARMO.

HR-064U, n / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 369 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

28.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
29.9.-20.10. 22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

hr-064U – hotel NePtUN

1/2 SWCB-ST 2 389 429 719 849 959 1 069
1/2 SWCBM-ST 2 419 479 769 899 1 029 1 139
1/2+1 SWCBM- SU 2 459 549 899 1 069 1 209 1 339
1/2+2 SUITE 2 649 729 1 229 1 459 1 769 1 929
hr-064N – DePaNDaNCe MaSlINIK

1/2 SWCB-ST 2 369 429 649 739 849 939
1/2+1 SWCB-SU 2 429 529 859 989 1 139 1 249
1/2+3 SWCB 2 549 589 1 129 1 389 1 579 1 689
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne denne

zľaVy Pre izbU 1/2: Dieťa Do 7 rokov bez lôžka s 2 Dosp. s all inclusive - zaDarmo. dieťa dO 14 rOkOv s 1 dOspelýM - 
zľava 20 %. zľaVy Pre izbU 1/2+1: Dieťa Do 14 rokov na prístelke - zaDarmo, OsOba Od 14 rOkOv na prístelke - zľava 
20 %. zľaVy Pre izbU 1/2+2: 1.aj. 2. Dieťa Do 14 rokov na prístelke - zaDarmo. OsOba Od 14 rOkOv na prístelke 
- zľava 20 %. zľaVy Pre izbU 1/2+3: 1., 2. a 3. Dieťa Do 14 rokov na prístelke – zaDarmo. zVláŠtne zľaVy: pri 
zakúpení pObytu v terMíne 12.5.-19.5. a 29.9.-6.10. váM pOskytneMe MiMOriadnu 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 služby ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, zákonné poistenie pod-
ľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/deň).

All Inclusive hotel vhodný pre náročnú klientelu. 
Najlepší All Inclusive hotel na jadranskom pobreží.

–10 % do 31. 1.

SČítAjtE SO ZľAVOU 5 % 
PRI POBYtOCh NA 8 A VIAC NOCí

+

vonkajší 
bazén
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Poloha: luxusná vila priamo na pláži neďaleko centra tučepi vo východnej časti 
letoviska. VybaVenie: kaviareň, terasa, parkovisko ZADARMO, Wi-Fi na recepcii 
a v kaviarni pred vilou Lucija ZADARMO. UbytoVanie: typ 1/2 StUDIO - 2lôžková 
spálňa, typ 1/4+1 AP - dve 2lôžkové spálne, obývacia miestnosť, vždy vybavený 
kuchyn. kút, sprcha a WC, klimatizácia, SAt tV, trezor. Označenie K - umiestnenie 
na poschodí, s balkónom, označenie P - umiestnenie na prízemí, s terasou. StraVo-
Vanie: individuálne. Pláž: okruhliaková, cca 30 m. ŠPort: podľa miestnej ponuky. 
Poznámka: predaj na vyžiadanie.

HR-1631 / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 149 eUr / os.
APARtMáN

PRI 
POČtE 
OSÔB

— 26.5.-9.6. — 9.6.-30.6. 30.6.-7.7. — 7.7.-18.8.
15.9.-29.9. — 1.9.-15.9. — — 18.8.-1.9. —

1/2 STUDIO-P 2 189 229 239 269 309 319 399
1/2 STUDIO-k 2 209 249 259 319 359 369 449
1/4+1 AP-P 4 149 159 169 209 269 279 299
1/4+1 AP-k 4 159 189 199 229 289 299 319
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne denne denne

zľaVy: Dieťa Do 12 rokov na prístelke - zaDarmo.

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

V cene: 7x ubytovanie, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybave-
nia, výmenu posteľnej bielizne 1 x týždenne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplex-
ného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby 
nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

*AKCIA platí pre termíny do 7.7. a od 11.8.

Vila lucija Vila Nikola 

Dieťa 
zaDarmo 30 vzDialenosť 

oD mora klimatizácia Wi-Fi
zaDarmo

Wi-Fi
zaDarmo

Poloha: vila Nikola 1 sa nachádza v južnej časti obľúbeného letoviska tučepi s jed-
nou z najdlhších okruhliakových pláží na jadrane. VybaVenie: v blízkosti - reštau-
rácie, obchody, kaviarne, parkovisko ZADARMO. UbytoVanie: klimatizované 2lôž-
kové StUDIA - jedna miestnosť s 2 lôžkami, niektoré s možnosťou prístelky vhodné 
pre osobu do 16 rokov, so sprchou a WC, vždy vybavený kuchyn. kút (mikrovlnná 
rúra), SAt tV, Wi-Fi ZADARMO, balkón alebo terasa. StraVoVanie: individuálne. 
Pláž: okruhliaková, cca 100 m, vhodná pre deti, sprchy na pláži. Prístup na pláž je 
cez cestu. ŠPort: v blízkosti tenisové kurty, požičovňa bicyklov.

HR-2231 / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 99 eUr / os.
APARtMáN

PRI 
POČtE 
OSÔB

26.5.-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. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 STUDIO 2 99 99 119 149 159 179
1/2+1 STUDIO 2 99 99 119 149 159 179
OsOba na prístelke 39 39 49 49 59 59
MOžné nástupy na pObyt sO sO sO sO sO sO

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

V cene: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybave-
nia, výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplex-
ného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby 
nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

100 vzDialenosť 
oD mora klimatizácia

Tučepi
Obec a obľúbené letovisko na Makarskej riviére, 3 km juhovýchodne od Makar-
skej (1700 obyv.). Rozprestiera sa medzi magistrálou a pobrežím. Letovisko vyniká 
mimoriadne bohatou vegetáciou. Je známe svojou dlhou plážou v širokej zátoke 
(drobné kamienky a piesok), tiahnucej sa až k susednej Podgore. Pláž je lemovaná 
borovicovým porastom. Veľmi blahodarne tu počas pobytu pôsobí blízkosť po-
horia Biokovo a jeho horského podnebia. Malebná je aj poloha letoviska – pod 
mohutnou hradbou pohoria Biokovo.

– 5 % do 31. 3.*

pláž
pre Deti

pláž
pre Deti
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Dieťa 
zaDarmo

chorVátsko  >  TUčePi

hotely bluesun alga  a bluesun kaštelet 

50roDinné 
izby

vzDialenosť 
oD mora

hotel BlUeSUN KaŠtelet

hotel BlUeSUN alGa

klimatizácia Wi-Fi
zaDarmo

vonkajší 
bazén

vnútorný 
bazén Wellnesspláž

pre Deti

odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: moderne zariadený hotel Blu-
esun 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 plnej pen-
zie (výber z menu), v reštaurácii hotela Kaštelet. Pláž: okruhliaková, cca 50 m, 
sprchy na pláži. ŠPort:  vnútorný bazén, vonkajšie bazény vrátane detského bazé-
na, wellness 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

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 2 309 369 559 679 739 789
1/2 SWCB-ST 2 319 409 599 719 739 849
1/2 SWCBM-ST 2 339 429 629 779 839 909
1/2+2 SWCB-SU 2 339 439 719 909 1 029 1 129
1/2+2 SWCBM-SU 2 359 459 739 949 1 049 1 219
hr-064K - hotel BlUeSUN KaŠtelet
1/2 SWC-ST 2 279 339 479 599 679 709
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 20 %. zľaVy Pre izbU 1/2+2: Dieťa Do 14 rokov na prístelke - zaDarmo. OsOba Od 14 rOkOv na prístelke 
- zľava 20 %. 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 zá-
kona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň. Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/deň, v období do 2.6. a od 29.9. 
ZADARMO).

–10 % do 31. 1.

SČítAjtE SO ZľAVOU 5 % 
NA 8 A VIAC NOCí V hOtELI ALGA

+
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Dieťa 
zaDarmo 10 vzDialenosť 

oD mora
Wi-Fi
zaDarmo

hotel Podgorka 

Poloha: v centre mestečka na rušnej pobrežnej promenáde. VybaVenie: reštaurácia, 
kaviareň s terasou, zmenáreň, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, trezor za poplatok, tV miest-
nosť. UbytoVanie: jednoducho zariadené 1-2lôžkové izby so starším nábytkom, sprchou 
a WC, balkónom alebo lodžiou, SAt tV, telefónom, s možnosťou prístelky. Izby typu 
ECONOMY nemajú tV a nachádzajú sa v pavilóne LOVOR, ktorý je situovaný vo svahu 
nad hlavnou hotelovou budovou, prístup po schodoch. StraVoVanie: raňajky,  polpen-
zia - raňajky a večere formou bufetu, s možnosťou dokúpenia obedov (výber z menu). 
Pláž: okruhliaková, cca 10 m, vhodná pre deti. ŠPort: v blízkosti - tenisové kurty, vodné 
športy. Poznámka: obmedzený počet parkovacích miest priamo pri hoteli Podgorka 
alebo cca 500 m od hotela. Poplatok za parkovanie cca 6 EUR/deň - platí sa na mieste.

HR-066P / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 159 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

StRAVA
2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8. 22.9.-29.9.
8.9.-22.9. 25.8.-8.9. — —

1/2 SWCB ECOnOMY 2 raňajky 199 229 269 159
1/2+1 SWC ECOnOMY 2 raňajky 199 229 269 159
1/2+1 SWCB 2 raňajky 239 279 329 179
1/2+1 SWCBM 2 raňajky 279 309 359 219
1/1 SWCB 1 raňajky 339 409 499 249
1/2 SWCB ECOnOMY 2 pOlpenzia 249 299 339 189
1/2+1 SWC ECOnOMY 2 pOlpenzia 249 299 339 189
1/2+1 SWCB 2 pOlpenzia 289 339 399 219
1/2+1 SWCBM 2 pOlpenzia 319 379 439 249
1/1 SWCB 1 pOlpenzia 389 469 569 289
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne
zľaVy: Dieťa Do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. Dieťa Do 12 rokov na prístelke v obDobí oD 
22.9. – zaDarmo, 2.6.-23.6. a 8.9.-22.9. – zľava 70 %, 23.6.-8.9. – zľava 50 %. dieťa dO 12 rOkOv na základnOM lôžku s 1 
dOspelýM v ObdObí Od 22.9. - zľava 50 %, 2.6.-22.9. - zľava 30 %. OsOba Od 12 rOkOv na prístelke v ObdObí Od 22.9.- zľava 
30 %, 2.6.-23.6. – zľava 20 %. zVláŠtne zľaVy: pri zakúpení pObytu na 14 nOcí v terMíne 2.6.-22.6. a Od 22.9. váM bude 
pOskytnutá zľava 15 % - nie je MOžné sčítať s inýMi zľavaMi, pri zakúpení pObytu  pOlpenziOu v terMíne 22.9.-29.9. na 
7 nOcí váM bude pOskytnutá zľava 10 % - nie je MOžné kOMbinOvať s inýMi zľavaMi.

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/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného po-
istenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 
EUR/deň. Obedy – na cenu sa informujte v CKVt. Na vyžiadanie: detská postieľka 
(cca 6 EUR/deň) – platba na mieste.

chorVátsko  >  Podgora 

medora auri Family beach resort /

Dieťa 
zaDarmo 10 vzDialenosť 

oD mora
Wi-Fi
zaDarmo klimatizácia

Poloha: novo zrekonštruovaný hotel **** 
(hR-066M) a pavilóny*** (hR-066E) sa na-

chádzajú v malebnom mestečku Podgora, vzdialený cca 300 m od centra mesta. VybaVenie: 
reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne, Wi-Fi ZADARMO, konferenčná miestnosť, zmenáreň, 
obchod so suvenírmi, parkovisko. UbytoVanie: hOtEL - klimatizované 2lôžkové izby,  so 
sprchou a WC, SAt tV, minibarom, telefónom, fénom, trezorom, balkónom a s možnosťou 
prístelky. Izby označené BESt PRICE sú za zvýhodnenú cenu. PAVILÓNY – klimatizované 
izby 1/2+2 – dve 2lôžkové izby, prepojené dverami, so sprchou a WC, SAt tV, minibarom, 
telefónom, fénom, trezorom. tieto izby majú dva balkóny. StraVoVanie: raňajky - formou 
bufetu s možnosťou dokúpenia večerí formou bufetu. Pláž: okruhliaková, cca 10 m, vhodná 
pre deti, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPort: vonkajší vyhrievaný bazén, detský 
bazén, wellness - whirlpool, sauna, masáže, fitness, animácie pre deti i dospelých, detské 
herne, tanečné večery s hudbou, vodné športy podľa miestnej ponuky. Poznámka: parkova-
nie za hotelom, poplatok cca 7 EUR/deň - platí sa na mieste (rezervácia vopred nie je možná).

HR-066M, HR-066E / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 309 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
6.10.-3.11. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

hr-066M - hotel
1/2 SWCB BEST PRICE 2 309 419 479 639 739 839
1/2+1 SWCBM 2 339 459 519 699 829 909
hr-066e - PaVIloNY
1/2+2 SWCB-SU 2 419 579 659 869 1 039 1 159
1/2+2 SWCBM-SU 2 469 639 719 959 1 139 1 269
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne denne
zľaVy: Dieťa Do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu – zaDarmo. zľaVy Pre hotel: zľaVy Pre izbU 1/2+1: Dieťa 
oD 3 Do 14 rokov s 2 Dospelými v obDobí: Do 9.6. a oD 22.9. - zaDarmo, 9.6.-23.6. a 8.9.-22.9. - zľava 80 %, 23.6.-8.9. zľava 
75 %. dieťa Od 3 dO 14 rOkOv s 1 dOspelýM: v ObdObí dO 9.6. a Od 22.9. - zľava 50 %, 9.6.-22.9. - zľava 30 %. OsOba Od 14 rOkOv 
na prístelke - zľava 30 %. zľaVy Pre PaVilÓny: Dieťa o 14 rokov s 2 Dospelými – zaDarmo, dieťa Od 14 dO 16 rOkOv v 
ObdObí dO 9.6. a Od 22.9. – zľava 70 %, 9.6.-22.9. – zľava 50 %. OsOba Od 14 rOkOv na prístelke – 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 raňajky, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 
281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexné cestovné poistenie KCP Komfort, osoby 
do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov 1,80 EUR/deň, večere v období: do 28.4. a od 
6.10. - 79 EUR/os./týždeň, 28.4.-9.6. a 23.9.-6.10. - 89 EUR/os./týždeň, 9.6.-22.9. - 109 EUR/
os./týždeň. Na vyžiadanie: detská postieľka - cca 6 EUR/deň - platba na mieste.  

odporúčame pre náročných

– 10 % do 28. 2. – 10 % do 28. 2.

pláž
pre Deti

pláž
pre Deti
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hotel aurora 

vonkajší 
bazénklimatizácia klimatizácia 

za poplatok
Dieťa 
zaDarmo 20 vzDialenosť 

oD mora
Wi-Fi
zaDarmo

chorVátsko  >  Podgora 

apartmány dražena  

10 vzDialenosť 
oD mora

Wi-Fi
zaDarmo

pláž  
pre Deti

Poloha: trojposchodová súkromná vila Dražena (predtým Radonić 1) v Čaklje, 
vzdialená cca 20 min. pešo od Podgory. VybaVenie: v blízkosti reštaurácia, ob-
chod, kaviarne, zmenáreň, parkovisko pri vile. UbytoVanie: apartmán typu 1/4 
AP na 1. a 2. Poschodí – cca 35 m2 – dve 2lôžkové spálne (jedna s klimatizáciou), 
vždy malý vybavený kuchynský kút, sprcha a WC, klimatizácie, Wi-Fi ZADARMO, typ 
1/4 AP-B apartmán na 2. poschodí s balkónom. StraVoVanie: individuálne. Pláž: 
okruhliaková, cca 10 m. ŠPort: vodné športy podľa miestnej ponuky. Poznámka: 
klimatizácia v apartmánoch za poplatok. Parkovanie pri vile Dražena v termíne do 
16.6. a od 29.8. ZADARMO, 16.6..-29.8. za poplatok cca 30 EUR/týždeň. Predaj na 
vyžiadanie.

HR-2101 / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 89 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.
15.9.-30.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/4 AP 4 89 119 129 149
1/4 AP-B 4 99 129 149 159
MOžné nástupy na pObyt sO sO sO sO

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 
 
V  cene: 7x ubytovanie, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vyba-
venia, výmenu posteľnej bielizne 1 x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová 
taxa, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: 
cestovného poistenia vrátane poistenia storna zájazdu, osoby do 18 rokov – 1,10 
EUR/deň, od 18 rokov – 1,80 EUR/deň., klimatizácia cca 30 EUR/týždeň v termíne 
30.6. – 1.9. – platba na mieste.

Poloha: priamo pri pobrežnej promenáde v centre mestečka Podgora. VybaVe-
nie: reštaurácia, zmenáreň, Wi-Fi na recepcii, výťah, aperitív bar, snack bar, terasa, 
trezor na recepcii, tV miestnosť, parkovisko. UbytoVanie: klimatizované 1-2lôžko-
vé izby, niektoré s možnosťou prístelky, so sprchou a WC, SAt tV, telefónom, bal-
kónom. StraVoVanie: raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu. Pláž: okruhliaková, cca 20 m, sprchy na pláži. ŠPort: vonkajší a vnútorný 
bazén so sladkou vodou, vnútorný bazén v prevádzke len do 1.7. a od 1.9., sauna, 
tenisové kurty, vodné športy, požičovňa bicyklov. Poznámka: ležadlá a slnečníky 
pri bazéne za poplatok, parkovanie za poplatok cca 10 EUR/deň, platí sa na mieste. 
(obmedzený počet miest, rezervácia dopredu nie je možná).

HR-225A / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr)                                                            od 259 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

StRAVA
24.3.-5.5. 5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

— 15.9.-10.11. 1.9.-15.9. —
1/2 SWCB 2 raňajky 259 279 349 399
1/2+1 SWCBM 2 raňajky 319 349 419 449
1/1 SWC 1 raňajky 299 349 399 499
1/2 SWCB 2 pOlpenzia 309 339 409 459
1/2+1 SWCBM 2 pOlpenzia 369 409 469 509
1/1 SWC 1 pOlpenzia 349 409 449 559
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne
zľaVy: Dieťa Do 6 rokov s 2 Dospelými – zaDarmo. dieťa dO 6 rOkOv s 2 dOspelýMi a dieťaťOM dO 6 rOkOv bez lôžka 
– každé dieťa zľava – 50 %. dieťa Od 6 dO 12 rOkOv na prístelke zľava 50 %. dieťa Od 12 dO 16 rOkOv na prístelke zľava 
– 30 %. OsOba Od 16 rOkOv na prístelke – zľava 10 %. zVláŠtne zľaVy: pri zakúpení pObytu v terMíne 24.3.-5.5., 26.5.-2.6 
a 15.9.-14.10. MiniMálne na 7 nOcí váM bude pOskytnutá zľava 15 %. pri zakúpení pObytu na Min. 14 nOcí v terMíne 
pObytu 5.5.-26.5. váM bude pOskytnutá zľava 15 %. tútO zľavu nie je MOžné kOMbinOvať sO zľavOu za skOrý nákup.

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

V cene: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort vrátane poistenia storna zájazdu: osoby do 18 rokov 1,10 
Eur/deň, osoby nad 18 rokov 1,80 Eur/deň.

– 10 % do 31. 3.



Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach  |  103

Odporúčame pre páry Poloha: moderný hotel sa nachádza 
v malebnej dedinke Živogošće, cca 18 

km južne od Makarskej. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, 
pool bar, kaviareň, terasa, zmenáreň, trezor na recepcii za poplatok, Wi-Fi, výťah, 
parkovisko. UBYToVaNIE: moderne klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, 
balkónom, SAT TV, zariadením na prípravu kávy a čaju, minibarom, telefónom, fé-
nom, trezorom. Izby označené STD-M sú orientované na morskú stranu, 1/2 Swim 
UP JS - 2lôžková spálňa, obývačka s terasou a vlastným vstupom do bazéna. STRa-
VoVaNIE: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Služby ALL INCLUSIVE - ra-
ňajky, obedy a večere formou bufetu. Miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
(víno, pivo, minerálne vody, káva, čaj). Občerstvenie vo vybraných baroch v stano-
vený čas. PlÁŽ: 2 km dlhá, okruhliaková, tienená borovicami, cca 50-200 m, prístup 
na pláž po schodoch. ŠPoRT: vonkajší bazén so slanou vodou (ležadlá pri bazéne za 
poplatok), vírivka, sauna, masáže, aerobic, fitness, biliard, športové ihrisko, teniso-
vé kurty, vodné športy, požičovňa bicyklov. PoZNÁMKa: hotel len pre dospelých 
(minimálny vek 16 rokov).

HR-094A / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 359 EUR / os.
IzbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

— 5.5.-12.5. 12.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-15.9.
29.9.-13.10. — — 15.9.-29.9. — —

ubytovanie s polpenziou

1/2 STD 2 359 379 439 489 519 669
1/2 STD-M 2 419 449 519 579 609 789
1/2 SWCB SWiM Up JS 2 549 579 689 769 809 1 039
ubytovanie s all inClusive

1/2 STD 2 449 459 549 609 639 789
1/2 STD-M 2 509 529 629 699 729 919
1/2 SWCB SWiM Up JS 2 639 659 789 889 929 1 159
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

Doprava:    ceny od 106 euR/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x služby polpenzie/ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného ces-
tovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň

Hotel Sensimar Adriatic Beach Resort 

klimatizáciavzDialenosť 
oD mora

vonkajší 
bazén

all 
inclusive

CHorvátsko  >  pOdgORA  / ŽivOgOšćE

50

vybrané apartmány a izby podgora 

300 vzDialenosť 
oD mora

pláž  
pre Deti klimatizáciaDieťa 

zaDarmo

– 5 % do 31. 3.

Poloha: súkromné apartmány*** a izby*** priamo v mestečku Podgora, známom krásnou 
pobrežnou promenádou. VYBaVENIE: v blízkosti - zmenáreň, reštaurácie, kaviarne, mar-
kety, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované apartmány – typ 1/2 AP – jedna 2lôžková 
spálňa, typ 1/3 AP – jedna 3lôžková spálňa, typ 1/2 +2 AP – jedna 2lôžková spálňa a 2 lôžka 
v dennej miestnosti (rozkladací gauč), typ 1/4 AP – dve 2lôžkové spálne, typ 1/5 AP – jedna 
2lôžková a jedna 3 lôžková spálňa, vždy denná miestnosť, vybavený kuchynský kút, sprcha 
a WC, balkón alebo terasa. Izby – 2lôžkové izby so sprchou a WC, s možnosťou prístelky. 
STRaVoVaNIE: apartmány – individuálna, s možnosťou dokúpenia polpenzie – raňajky 
kontinentálne, večere výber z 3 menu z blízkej reštaurácií. PlÁŽ: okruhliaková, cca 300 m, 
vhodná pre deti. ŠPoRT: tenisové kurty, možnosť športového vyžitia podľa miestnej ponuky. 
PoZNÁMKa: apartmán****/***** - ceny na www.ckvt.sk. Parkovanie za poplatok.

HR-0671 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                            od 129 EUR / os.
APARTMáN

PRI 
POČTE 
OSÔb

31.3.-26.5. — 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.
— 29.9.-28.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

1/2 Ap 2 169 179 219 239 259 279
1/3 Ap 3 149 149 169 179 209 239
1/2+2 Ap 4 129 129 139 159 189 209
1/4 Ap 4 139 139 159 189 209 239
1/5 Ap 5 129 139 139 159 189 209
1/6 Ap 6 129 129 139 149 179 199
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: Dieťa Do 2 rokov bez nároku na lôžko - zaDarmo. ZVlÁŠTNE ZľaVY: při zakoupení pobytu v teRMínu do 30. 6. 
a od 25. 8. na Min. 7 nocí váM bude poskytnuta sleva 15 %. tuto slevu nelze koMbinovat se slevou za včasný nákup.

HR-067p / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                            od 189 EUR / os.
IzbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

STRAVA
31.3.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.
29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWC 2 Raňajky 189 209 219 249 269
1/2+1 SWC 2 polpenzia 269 279 299 319 349
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: Dieťa Do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. osoba na pRístelke - zľava 20%. ZVlÁŠTNE ZľaVY: 
při zakoupení pobytu v teRMínu do 30.6. a od 25.8. Min. na 7 nocí váM bude poskytnuta sleva 15 %. tuto slevu nelze 
koMbinovat se slevou za včasný nákup. 
Doprava:    ceny od 106 euR/os. 

V cENE: IZBY – 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 z.z. aPaRTMÁNY – 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie 
kuchynského vybavenia, výmena posteľného prádla 1x týždenne, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexné cestovné pois-
tenie KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.
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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 2015–2017

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 2 249 289 319 359 429 489
1/2+1 SWCBM-SW 2 259 289 329 369 439 509
hr-212o - DePaNDaNCe olIVa
1/2 SWCM-SW 2 — — — 289 369 399
1/3 SWCBM 3 — — — 339 409 479
1/4 SUITE-SW 4 — — — 339 409 479
1/2+1 SWCBM-SW 2 — — — 359 429 489
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 na prístelke s 2 dOspelýMi - zľava 50 %. OsOba Od 12 rOkOv na prístelke - zľava 30 %. 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. dieťa dO 12 rOkOv na 3. lôžku v izbách 1/3 sWcbM 
depandance Oliva – zľava 50 %. zVláŠtne zľaVy: pri zakúpení pObytu na 14 nOcí váM pOskytneMe zľavu 3 %, ktOrú 
je MOžné sčítať sO zľavOu za skOrý nákup. 

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

V cene: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
Z.z. možnoSŤ dokÚPenia:  komplexné cestovné poistenie KCP Komfort, osoby do 
18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov 1,80 EUR/deň

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

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 roku 2017) 

v pokojnejšej časti zátoky Gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostrednej blízkosti 
mora. V mieste je novovybudovaná cyklotrasa Drvenik - Gradac v dĺžke 27 km. 
VybaVenie: centrálna reštaurácia, Wi-Fi ZADARMO, bar, terasa, výťah (v hoteli neza-
chádza do posledného, podkrovného poschodia), parkovisko, v blízkosti market. 
UbytoVanie: hotel (hR-212A) - klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAt 
tV, 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 orientáciou na mor-
skú stranu, typ 1/3+1 SUItE - podkrovná 2lôžková izba bez balkóna a izba s rozkla-
dacím gaučom vhodnými pre 2 deti do 12 rokov. Depandance (hR-212O) - klimatizo-
vané 2-3lôžkové izby s úplne novým vybavením, so sprchou a WC, s balkónom, SAt 
tV, minibarom, fénom a trezorom, s možnosťou prístelky. Izba označené SW – majú 
priamy pohľad na more, ostatné izby majú bočný pohľad na more. Izba 1/2SWCM-
-SW (na najvyššom poschodí) –má francúzsky balkón s priamym výhľadom na more. 
Izby v depandanci sú priestrannejšie ako izby v hoteli. StraVoVanie: polpenzia - ra-
ňajky 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, vodné športy. 
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, 1 x týždenne živá hudba pri 
bazéne. Pobytová taxa - cca 1 EUR/ os./deň - platí sa na mieste. Parkovisko za popla-
tok – 35 hRK/auto/deň. Klienti CKVt majú 10 % zľavu na vstup do vodného parku.

vonkajší 
bazén

pláž 
pre Deti
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chorVátsko  >  drveNik

Poloha: novo zrekonštruovaná, moder-
ne zariadená vila tvoriaca depandance 

hotela Antonija v pokojnejšej časti zátoky Gornja Vala letoviska Drvenik. V mieste je 
novovybudovaná cyklotrasa Drvenik - Gradac v dĺžke 27 km. VybaVenie: reštaurá-
cia, Wi-Fi ZADARMO, bar, terasa, parkovisko, v blízkosti market. UbytoVanie: mo-
derné, komfortne vybavené klimatizované apartmány - 1/2 BM-StUDIO - 2lôžková 
izba, 1/3 BM-StUDIO a 1/3+1 B-StUDIO - 3lôžková izba pri niektorých apartmá-
noch s možnosťou prístelky, typ 1/2+2 BM-AP, 1/2+2+1 BM-AP - jedna dvojlôžková 
spálňa a priestranná denná miestnosť s 2 lôžkami, pri niektorých apartmánoch 
s možnosťou prístelky, typ 1/4 B-AP – dve dvojlôžkové spálne, typ 1/5 BM - dve 
2lôžkové spálne a denná miestnosť s pevným lôžkom, vždy vybavený kuchynský 
kút, sprcha a WC, SAt tV, Wi-Fi ZADARMO, balkón. StraVoVanie: individuálne 
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, 1x 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: komplexné cestovné poistenie KCP Kom-
fort, osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov 1,80 EUR/deň.

* 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 79 eur/týždeň, pri pObyte s pOlpenziOu 149 eur/týždeň. 

Doprava:    ceny Od 106 eur/Os. 

aparthotel Triton 

odporúčame pre náročných

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

SPOČítAjtE SO ZľAVOU 3 % 
PRI POBYtOCh NA 14 NOCí

+

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 % do 28. 2.

–5 %  do odJAZdU

PRI POBYtOCh NA 14 NOCí

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %

  autobusom

výhodNe

pláž
pre Deti
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chorVátsko  >  briST

hotel riva 

Dieťa 
zaDarmo 10roDinné 

izby
vzDialenosť 
oD mora

Wi-Fi
zaDarmoklimatizácia

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 deti 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, 
večere výber z 3 menu, polievka alebo predkrm, šalát, dezert, možnosť dokúpenia 
plnej 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, požičov-
ňa 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 progra-
mu 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 3 199 219 259 289 349 419
1/3 SWCBM 2 199 219 259 289 349 419
1/2+1 SWCBM 2 219 239 269 309 369 419
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 %. 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 ccestovné poistenie KCP Komfort, osoby 
do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov 1,80 EUR/deň, obedov – 107 EUR/os./
týždeň. Cena nezahŕňa pobytovú taxu – platí sa na mieste.Tip na výlet – Medjugorje

Výlet Vás zavedie do jedného z najnavštevovanejších pútnických miest na svete, 
ktoré od roku 1981 navštívilo viac než 2 milióny pútnikov a turistov. Táto neveľká 
dedinka sa stala svetoznámou na základe svedectva šiestich detí o zjavení Panny 
Márie na blízkom kopci. Budete mať príležitosť navštíviť miesto zjavenia a zúčast-
niť sa omše v miestnom kostole. Voľný čas môžete stráviť v niektorej z množstva 
reštaurácií alebo nákupom suvenírov, prípadne individuálnou prechádzkou týmto 
zaujímavým miestom, kde sa stretávajú ľudia zo všetkých kútov sveta. Výlet je 
organizovaný autobusovou dopravou.

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

pláž
pre Deti
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Vila marko 

chorVátsko  >  briST

Dieťa 
zaDarmo 150 vzDialenosť 

oD mora
pláž 
pre Deti

roDinné 
izby

Wi-Fi
zaDarmo

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 lôžkami s mož-
nosťou prístelky, typ 1/3+1 StUDIO-M - sa nachádza na najvyššom poschodí 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. StraVoVanie: 
polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu. Pláž: okruhliaková, cca 
150 m. Prístup na pláž po schodoch. ŠPort: najbližšie športové vyžitie v mesteč-
ku Gradac. Poznámka: parkovanie pri vile. Klimatizácia za poplatok 5 EUR/štúdio/
deň. Pobytová taxa 1 EUR/os./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 2 219 259 289 349
1/2+1 STUDIO-M 2 219 259 289 349
1/3+1 STUDIO-M 3 239 269 309 359
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: komplexné cestovné poistenie KCP Komfort, osoby do 
18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov 1,80 EUR/deň

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6., v ostatných termínoch zľava 10 %.
** AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6., v ostatných termínoch zľava 5 %.

–20 % do 28. 2.*

–10 % do 30. 4.**

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do odJAZdU

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 % 

  autobusom

výhodNe

Tip na výlet – Sveti Jure 
Druhá najvyššia hora v Chorvátsku – ak ste sa rozhodli pre akýkoľvek spôsob „výstupu“, 
s istotou využijete niekoľko vyhliadkových plôch na oddych a fotografovanie. Ako na 
dlani uvidíte nádherné farby mora, ako na šnúrke navlečené perly pobrežných chorvát-
skych dediniek a stredodalmátske ostrovy (Hvar, Brač). Na vrchole hory je umiestnený 
od 60. rokov minulého storočia televízny vysielač. Vedľa neho nájdete repliku pôvodnej 
kaplnky z 12. storočia. Tá bola bohužiaľ zrútená pri inštalácii vysielača. Kaplnka nie je 
prístupná, iba počas dňa sv. Juraja. Väčšiu historickú hodnotu majú obyčajné kamenné 
domčeky, ktoré budete míňať pri svojej ceste. Mnohokrát sa jedná o stovky rokov staré 
domy s typickou dalmátskou architektúrou. Ak budete mať šťastie a bude dobrá viditeľ-
nosť , pohľad, ktorý sa Vám naskytne, Vám vynahradí tú trochu námahy. Vidieť môžete 
na morskej strane ostrovy Hvar, Brač, Vis, Korčulu, Lastovo a polostrov Pelješac.
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DIEŤA 
ZADARMO

CHORVÁTSKO  >  BRIST

Vila Lidus 

POLOHA: vila je situovaná v pokojnom turistickom letovisku Brist, nad hotelom Riva, 
cca 2 km severne od Gradacu. VYBAVENIE: v blízkosti reštaurácie, market, Wi-Fi vo 
vile ZADARMO, parkovisko. UBYTOVANIE: klimatizované, 2-3 lôžkové izby so sprchou 
a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, balkónom, niektoré s možnosťou prístelky. Izby sú 
s priamou alebo bočnou orientáciou na morskú stranu. Z väčšiny izieb je výhľad na 
more. STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu 
s možnosťou dokúpenia obedov (výber z 3 menu). Raňajky, obedy a večere sú po-
dávané v reštaurácii hotela Riva. PLÁŽ: okruhliaková, cca 150 m. ŠPORT: najbližšie 
športové vyžitie v mestečku Gradac. POZNÁMKA: parkovanie ZADARMO. Možnosť 
využitia bohatého animačného programu v rámci NEPTUN KLUBU, ktorý bude pre-
biehať od 16.6. do 8.9. v priestoroch hotela Laguna v Gradaci, vzdialenom cca 20 
minút chôdze pozdĺž mora. Pobytová taxa cca 1 EUR/os./deň – platí sa na mieste. 

HR-289L / CENA ZA OSOBU/T Ý ŽDEŇ (EUR) od 179 EUR / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

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

1/2 SWCBM 2 199 239 269 329
1/2+1 SWCBM 2 199 239 269 329
1/3+1 SWCBM 3 179 219 259 309
MOŽNÉ NÁSTUPY NA POBYT SO SO SO SO

ZĽAVY: DIEŤA NA PRÍSTELKE DO 7 ROKOV - ZADARMO, DIEŤA NA PRÍSTELKE OD 7 DO 18 ROKOV - ZĽAVA 50 %, OSOBA NA PRÍSTELKE 
OD 18 ROKOV - ZĽAVA 20 %.

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 Komfort: osoby 
do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň, plnej penzie – 89 
EUR/os. týždeň. 

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6., v ostatných termínoch zľava 10 %.
** AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6., v ostatných termínoch zľava 5 %.

150 VZDIALENOSŤ 
OD MORA

PLÁŽ 
PRE DETI

RODINNÉ 
IZBY

Wi-Fi
ZADARMOKLIMATIZÁCIA

–20 % DO 28. 2.*

–10 % DO 30. 4.**

PRI ZAKÚPENÍ 
AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 
A UBYTOVANIA 

VÁM POSKYTNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZĽAVY
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZĽAVOU ZA SKORÝ NÁKUP.

–10 %  DO 30. 4.

–5 %  DO ODJAZDU

PRI ZAKÚPENÍ 
AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 
A UBYTOVANIA 

VÁM POSKYTNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZĽAVOU ZA SKORÝ NÁKUP.

–10 % 

  autobusom

výhodNe

Tip na výlet – Vodopády Kravice
Vodopády Kravice ležia na rieke Trebižatu, pravom prítoku Neretvy. Sú 27 m vy-
soké a 120 m široké. Ich malebnosť dopĺňa okolitá vegetácia. Veľmi dobrá možnosť 
kúpania pod vodopádmi. Najkrajšia je táto scenéria pri vysokom vodnom stave. 
Najlepším východiskovým bodom je obec Ljubuški. Dobrý prístup je okrem toho 
aj od chorvátsko-bosniackych hraníc (hraničný priechod V. Prolog) na trase Ma-
karska-Vrgorac-Ljubuški (z Makarskej do Ljubuški – 50 km). Z Ljubuški sa musí po 
ceste pokračovať ešte 5,5 km smerom na Čapljinu, za obcou Gornji Studenci odbo-
čiť na juh k vodopádom (ešte cca 2 km). Ljubuški je tiež jedným z východiskových 
bodov na ceste do svetoznámeho mariánskeho pútnického miesta Medjugorje 
(8 km). Z Ljubuški sa tiež organizujú plavby na kajakoch alebo kanoe po Trebižati. 
Plavba končí pri dedinke Struga. Organizátor zaisťuje všetko potrebné, vrátane 
potrebného vybavenia, odborného inštruktora, malého pikniku v blízkosti rieky 
a podľa potreby tiež prípadný transfer z/na Makarskú riviéru. 
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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

Neptun klub Gradac
Zábava pre deti, relax pre rodičov

JE TO T
U 

SUPER!
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1/2+2 SWCBM PreMIer

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 bezprostred-
nej blízkosti pláže, cca 1 km od centra mes-

ta. VybaVenie: v hlavnej budove klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, 
zmenáreň, trezor, tV miestnosť, konferenčná sála, terasa, Wi-Fi. UbytoVanie: hotel (hR-
-151L) - klimatizované 2lôžkové izby s vaňou a WC, SAt tV, Wi-Fi, telefónom, minibarom, fé-
nom, balkónom, niektoré s možnosťou prístelky. 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 gaučom vhodným najmä pre 
2 deti do 12 rokov. Izba 1/2+1 PREMIER - priestranná dvojlôžková izba vybavená novším za-
riadením, s možnosťou prístelky. Izba 1/2+2 PREMIER - dve 2lôžkové spálne, denná miest-
nosť s balkónom, vybavená novším zariadením. Súčasťou všetkých typov izieb je sprcha, WC, 
balkón, SAt tV, Wi-Fi, telefón, klimatizácia. StraVoVanie: služby ALL INCLUSIVE - plná 
penzia formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie od 16:00 do 17:00 hod., večerné občer-
stvenie od 22:00 do 22:30 hod., konzumácia miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov od 10:00 do 23:00 hod. na terase. Pláž: okruhliaková, cca 30-100 m, vhodná pre deti. 
ŠPort: vonkajší bazén so sladkou vodou, multifunkčné ihrisko na piesku, biliard, bowling za 
poplatok, požičovňa bicyklov 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 dalmatská večera, tenisové 
kurty (pri hoteli Laguna) po dohode s recepciou - 1x týždenne ZADARMO/izba, šípky, ihrisko 
na basketbal, plážový volejbal, minigolf. Bohatý animačný klubový program v rámci NEPtUN 
KLUBU v priestoroch blízkeho hotela Laguna bude prebiehať v období 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 parkovacích miest pri hoteli je obmedzený (rezervácia nie je možná). Ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok. Chladnička v depandanci za poplatok 5 EUR/deň (na vyžiadanie). 
Nástupný deň streda je možný iba v kombinácií s autobusovou alebo leteckou dopravou. 

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, služby ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
- 1,80 EUR/deň. Ceny ubytovania s raňajkami alebo polpenziou na www.ckvt.sk.

*AKCIA platí pre termíny pobytov 9.6.-15.9. 

vonkajší 
bazén

pláž
pre Deti

chorVátsko  >  gradac

– 15 % do 31. 1.*

– 10 % do 15. 3.*

 – 5 % do 30. 4.*
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chorVátsko  >  gradac

IZBa V hotelI laGUNa

DePaNDaNCe laGUNa a

Dieťa 
zaDarmo

roDinné 
izby klimatizáciavzDialenosť 

oD mora

hotel a depandance laguna a, b 

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 
recepcii ZADARMO, trezor (za poplatok), tV miestnosť, terasa, parkovisko. Ubyto-
Vanie: hOtEL (hr-068G) - 2lôžkové izby s vaňou a WC, balkónom, tV, niektoré 
s možnosťou prístelky. Izby označené K majú klimatizáciu. Depandance A (hR-
-068D) – 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, tV, niektoré s možnosťou prí-
stelky. Depandance B (hR-068B) – 2lôžkové a 3lôžkové izby so sprchou a WC. 
3lôžkové izby sú s možnosťou prístelky a bez balkónu. StraVoVanie: polpenzia - 
raňajky a večere formou bufetu. Služby ALL INCLUSIVE Light - plná penzia formou 
bufetu, 1 miestny čapovaný nápoj (pivo, víno, voda, džús) v čase podávania obeda 
a večere,1x týždenne rybárska večera, 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 osobami, izby 1/3+1 sú prednostne obsa-
dzované 4 osobami. Nástupný deň streda je možný iba v kombinácií s autobusovou 
alebo leteckou dopravou, prípadne na vyžiadanie v CK. Na vyžiadanie: detská po-
stieľka pre deti do 3 rokov (cca 3 EUR/deň) a minibar (cca 5 EUR/deň) – platba na 
mieste.

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 Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň. 

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 so stravou v izbe 1/2 a 1/3+1 - za-
Darmo. 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

–7 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

all 
inclusive 

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–5 %  do odJAZdU

–5 %

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–5 %

  autobusom

výhodNe
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Chorvátsko  >  Gradac

Penzión Posejdon 

Dieťa 
ZaDaRMO 10 vZDialenOsť 

OD MORa
Wi-Fi
ZaDaRMOkliMatiZácia pláž

pRe Deti

Poloha: penzión sa nachádza na samom brehu krásnej kamienkovej pláže, v blízkosti 
centra Gradacu. VYBaVENIE: reštaurácia, kaviareň, bar, v blízkosti zmenáreň, market, 
parkovisko. UBYToVaNIE: menšie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, chlad-
ničkou, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, balkónom, s možnosťou prístelky. Pri využití prístel-
ky 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. Cena nezahŕňa 
pobytovú taxu (cca 1,2 EUR/os./deň) a poplatok za parkovanie (cca 3 EUR/os./deň) – 
platí sa na mieste.

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 199 219 239 269 329 369
1/2+1 SWCB 2 polpenzia 199 219 239 269 329 369
1/2 SWCBM 2 polpenzia 199 229 249 289 349 379
1/2+1 SWCBM 2 polpenzia 199 229 249 289 349 379
1/2 SWCB 2 plná penzia 259 279 299 339 389 429
1/2+1 SWCB 2 plná penzia 259 279 299 339 389 429
1/2 SWCBM 2 plná penzia 259 289 309 349 409 449
1/2+1 SWCBM 2 plná penzia 259 289 309 349 409 449
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 zákona 
č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

– 10 % do 28. 2.

– 5 % do 30. 4.

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 
penziónom Posejdon, neďaleko centra Gradacu. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar 
(7:00-22:00), Wi-Fi ZADARMO, v blízkosti zmenáreň, market, parkovisko. UBYToVaNIE: 
klimatizované 2-3lôžkové izby s vaňou a WC, chladničkou, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, bal-
kónom alebo lodžiou, 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 vnútorný bazén s whirlpoolom (otvorený denne 9:00-18:00), vodné športy podľa 
miestnej ponuky. PoZNÁMKa: izby 1/2+1 sú prednostne obsadzované 3 osobami. Ná-
stupný deň streda je možný iba v kombinácii s autobusovou alebo leteckou dopravou. 
Cena nezahŕňa pobytovú taxu (cca 1,2 EUR/os./deň) a poplatok za parkovanie (cca 3 
EUR/auto/deň) – platí sa na mieste. 

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 219 239 259 289 349 399
1/2+1 SWCB 2 polpenzia 219 239 259 289 349 399
1/2 SWCBM 2 polpenzia 219 249 269 299 369 419
1/3+1 SWCBM 3 polpenzia 219 219 259 299 399 479
1/2 SWCB 2 plná penzia 279 299 319 349 409 459
1/2+1 SWCB 2 plná penzia 279 299 319 349 409 459
1/2 SWCBM 2 plná penzia 279 309 329 369 429 479
1/3+1 SWCBM 3 plná penzia 279 279 319 369 459 539
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 RO-
kOv 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 12 do 18 rokov na prístelke 
- zľava 30 %. osoba od 18 rokov na prístelke - zľava 10 %. 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. MoŽNoSŤ doKÚPENIa:  komplexného cestovného poistenia KCP Kom-
fort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

– 10 % do 28. 2.

– 5 % do 30. 4.
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Poloha: apartmánový dom cca 300 m od centra Gradacu, oproti hotelu Laguna. VYBaVE-
NIE: v blízkosti - reštaurácia, obchod, zmenáreň, kaviareň, parkovisko. UBYToVaNIE: klima-
tizované apartmány - typ 1/2 STUDIO - jedna miestnosť s 2 lôžkami s balkónom s bočným 
vyhľadom na more, umiestnený na 2. poschodí, typ 1/2+1 AP TERASA - 2lôžková spálňa 
a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, umiestnený na 1. poschodí, vstup do apartmánu 
je cez vlastnú terasu, typ 1/2+1 AP-bALKÓN - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkla-
dacím 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 jedného 
dospelého alebo pre 2 deti do 12 rokov (veľkosť AP cca 90 m2), umiestený na 1. poscho-
dí s balkónmi s čiastočným výhľadom na mor. Vo všetkých apartmánoch vždy vybavený 
kuchynský kút, sprcha a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO. Apartmán 1/6+2 AP má naviac 2x 
balkón a 2 x WC a lepšie vybavenú priestrannú kuchyňu. Apartmán 1/6+2 sa tiež predáva 
v prípade pre 4 osoby ako apartmán 1/4 AP (ide o ten istý apartmán). STRaVoVaNIE: indi-
viduálne. PlÁŽ: okruhliaková s pozvoľným vstupom do mora cca 150 m. ŠPoRT: v blízkosti 
- tenisové kurty hotela Laguna. PoZNÁMKa: parkovanie pri vile ZADARMO. V apartmánoch 
typu 1/2 +1 je možno rozkladascí gauč obsadiť 1 dospelou osobou alebo 2 deťmi do 12 ro-
kov. V období 16.6.-8.9. - je možné sa zúčastniť programu NEPTUN KLUbU v hoteli Laguna.

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

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,  spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, vý-
mena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zákonné po-
istenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort, osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov 1,80 EUR/deň.

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v termíne 23.6.-8.9. zľava 10 %.
** AKCIA platí pre termíny pobytov do 23.6. a od 8.9., v termíne 23.6.-8.9. zľava 5 %.

Poloha: apartmánový dom, v úplnom centre letoviska Gradac, priamo na pobrežnej 
promenáde, pri najkrajších okruhliakových plážach. VYBaVENIE: v blízkosti - reštau-
rácia, obchody, kaviarne, pošta, pizzeria. UBYToVaNIE: úplne nové zariadenie, 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 kuchyn. kútom a gaučom využívaným 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 
a 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, vhodná pre deti. 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 hotela NEPTUN. Prevoz 
batožiny v deň príchodu a odchodu z parkoviska do/z apartmánov zabezpečí recepcia 
hotela NEPTUN, kde sa súčasne hostia hlásia priamo pri nástupe i 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 2 149 179 219 259
1/3+A AP 4 149 179 219 259
1/6 +1 AP 6 139 169 199 239
Možné nástupy na pobyt so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 12 ROkOv na pRístelke v apaRtMáne 1/2+1 ap a v 1/6+1 ap - DO 30.6. a OD 25.8. - ZaDaRMO, 30.6.-25.8. 
- platí 39 eur/týždeň.

DOpRava:    ceny od 106 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, vý-
menu posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, zákonné po-
istenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort, osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov 1,80 EUR/deň.

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 

– 7 % do 28. 2.

– 5 % do 30. 4.
– 20 % do 28. 2.*

– 15 % do 30. 4.**
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hOTEL AMOR****

POKOj V hOTELU AMOR

Poloha: turistické stredisko Velaris sa skladá z hotela Amor**** a pavilónov Vrilo*** 
a Vlačica***, v borovicovom lese, cca 1 km od centra mesta. VYBaVENIE: reštaurácia, 
plážová reštaurácia, aperitív bar, snack bar, internetový kútik, terasa, Wi-Fi na recepcii 
ZADARMO, konferenčná sála. hotel Amor má vlastnú recepciu. UBYToVaNIE: klimatizo-
vané 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, niektoré s možnosťou 
až dvoch prísteliek pre deti do 12 rokov (rozkladací gauč). Typ 1/2+2 SUITE - 2lôžková 
spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 deti do 12 rokov, izba SUITE je 
poschodová, so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom. Izby označené SU a SUITE sú 
v hoteli Amor a majú navyše Wi-Fi ZADARMO, minibar a trezor. Izby označené ST sa na-
chádzajú v pavilónoch Vrilo*** a Vlačica***. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu. PlÁŽ: piesočnato-okruhliaková, cca 50-200 m, sprchy na pláži, ležadlá 
a slnečníky za poplatok. ŠPoRT: tenisové kurty, stolný tenis, vodné športy, ihrisko na 
loptové hry, detské ihrisko, wellness - fitness, masáže, sauna, vírivka, vonkajší bazén so 
sladkou vodou a detský bazén pri hoteli Amor. PoZNÁMKa: parkovanie za poplatok 3 
EUR/deň - platí sa na recepcii.

HR-075S / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 279 EUr / os.
IZbA

PRI 
POČTE 
OSÔb

17.3.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
15.9.-27.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWC-ST 2 279 299 419 539 599
1/2+2 SWCBM-ST 2 289 319 449 569 629
1/2+1 SWCB-SU 2 329 389 509 629 689
1/2+1 SWCM-SU 2 329 389 509 629 689
1/2+2 SWCBM-SU 2 359 429 549 669 729
1/2+2 SUITe 2 459 539 689 839 889
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZĽaVY: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO a stRavu - ZaDaRMO. pRvé Dieťa DO 12 ROkOv s 2 DOspelýMi - Za-
DaRMO. druhé dieťa do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM v období: do 23.6. a od 
1.9. - zľava 50 %, 23.6.-1.9. - zľava 30 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM a 1 dieťaťoM - zľava 50 %. ZVlÁŠTNE ZĽaVY: pri 
zakúpení pobytu na 7 nocí v terMínoch pobytu do 9.6. a od 15.9. váM poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 %, túto zľavu 
nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

DOpRava:    ceny od 166 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. 
Na vyžiadanie: detská postieľka cca 5 EUR/deň – platí sa na mieste.

Chorvátsko  >  klEk / sUPEtar

hotel Velaris resort /

kliMatiZáciaDieťa
ZaDaRMO 50 vOnkajší 

baZén
vZDialenOsť 
OD MORa

pláž  
pRe Deti

– 10 % do 31. 3.

apartmány Bonaca 

Poloha: apartmánové stredisko v Kleku uprostred stredomorskej vegetácie, v krásnom 
okruhliakovom zálive, južne od Gradacu. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurácia, 
letná terasa s grilom a výčapom (možnosť vlastného grilovania - ZADARMO), zmenáreň, 
trezor, internet na recepcii. UBYToVaNIE: klimatizované apartmány, typ 1/4 AP - dve 
2lôžkové spálne a mini kuchyňa, apartmán sa nachádza na prízemí. Typ 1/2+2+1 AP - 
jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby vhodným 
aj pre dospelých s možnosťou prístelky, vždy vybavený kuchynský kút, sprcha a WC, 
SAT TV, balkón alebo terasa. Po predchádzajúcej dohode možnosť zaistenia ubytovania 
v apartmáne typu 1/2+2+1 vo vile bonaca, v ktorej sa nachádzajú 2 apartmány na príze-
mí a dva na poschodí. Vo všetkých apartmánoch možnosť pripojenia Wi-Fi ZADARMO. 
STRaVoVaNIE: individuálne, na recepcii možnosť dokúpiť raňajky, obedy alebo večere 
(raňajky formou bufetu, obedy a večere výber zo 4 menu). PlÁŽ: okruhliaková, cca 
200-250 m. ŠPoRT: betónové tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové 
hry ZADARMO, detské ihrisko pri letnej terase, vodné športy podľa miestnej ponuky. 
PoZNÁMKa: parkovanie v bezprostrednej blízkosti apartmánov cca 3 EUR/deň, platí sa 
na mieste. Nárok na ubytovanie vzniká po 16 hod. Delegát CKVT na Klek nedochádza, 
k dispozícii je na telefóne. Pobyt so psom cca 5 EUR/deň – platí sa na mieste.

HR-0901 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 89 EUr / os.
APARTMáN

PRI 
POČTE 
OSÔb

— 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. — — —

1/2+2+1 AP 4 89 109 109 139 159 169 179
1/4 AP 4 99 109 119 149 169 179 189
Možné nástupy na pobyt so so so so so so so

ZĽaVY: Dieťa DO 2 ROkOv beZ náROku na lôžkO - ZaDaRMO. Dieťa DO 12 ROkOv na pRístelke ZaDaRMO. osoba nad 12 
rokov v terMíne do 30.6. - 59 eur/os., v terMíne od 30.6. – 109 eur/os.

DOpRava:    ceny od 126 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytová taxa, zá-
konné poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň.

* AKCIA platí pre termíny pobytov do 16.6.a od 1.9.
** AKCIA platí pre termíny pobytov 16.6.-1.9.

kliMatiZácia200 vZDialenOsť 
OD MORa

pláž  
pRe Deti

pObyt MOžný 
sO psOM

– 15 % do 1. 5.* 

– 10 % do 1. 3.**

– 5 % do 1. 5.**
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hOtEL BLUESUN BORAK

hOtEL BLUESUN ELAPhUSA

RESORt BLUESUN BONACA

chorVátsko  >  oSTrov brać – bol 

resort bluesun bonaca 

Dieťa 
zaDarmo

all 
inclusive

roDinné 
izby

odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: resort pavilónového typu v ze-
leni, v miernom svahu, cca 900 m od 

mestečka Bol. VybaVenie: klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív 
bar, internetová kaviareň, zmenáreň, trezor, tV miestnosť, Wi-Fi ZADARMO, predajňa 
suvenírov. UbytoVanie: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, 
SAt tV, Wi-Fi ZADARMO, telefónom, trezorom. Izby SU - sú priestrannejšie a s mož-
nosťou prístelky. Izba 1/2+2 SWCBM - jedna 2lôžková spálňa a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom vhodným pre dve deti do 14 rokov. StraVoVanie: služby ALL 
INCLUSIVE - plná penzia formou bufetu, neskoré raňajky - kontinentálne, popoludňaj-
šie občerstvenie, neskorý snack, cooking show. Konzumácia miestnych alkoholických 
(pivo, víno) a nealkoholických nápojov (voda, sýtené a nesýtené nápoje) v čase podá-
vania jedla a od 10:00 do 24:00  káva, čaj, nealkoholické a miestne alkoholické nápo-
je. Pláž: okruhliaková, cca 200 m. Známa okruhliaková pláž Zlatni rat, cca 600 m od 
hotela, vhodná pre deti, sprchy na pláži. ŠPort: vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, fi tness, detské ih-
risko, animácie pre deti a dospelých, vodné športy podľa miestnej ponuky. Poznám-
ka: služby ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňajú: tenisové kurty (1 hodina na izbu/deň), po-
žičanie bicyklov (max. 6 hodín/týždeň/os.) po dohode s recepciou, stolný tenis, 
viacúčelové ihrisko, plážový volejbal, hádzanú a basketbal, kolky, fi tness, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom množstve), animačný program. Pri 
večeri je vyžadovaný spoločensky vhodný odev (muži - dlhé nohavice). Pri zakúpení 
pobytu do 31.12.2017 majú klienti ZADARMO vstup do wellness hotela Elaphusa 
(vnútorný bazén, sauna, relax. zóna). Parkovanie ZADARMO.

vzDialenosť 
oD mora

pláž
pre Deti

HR-076B / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 309 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

31.3.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.
6.10.-13.10. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCBM-ST 2 309 359 629 759 789 849
1/2+1 SWCBM- SU 2 309 369 679 809 879 959
1/2+2 SWCBM 2 399 459 939 1 219 1 289 1 359
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne denne

zľaVy Pre VŠetky izby: 1., 2. Dieťa Do 14 rokov na prístelke - zaDarmo. OsOba Od 14 rOkOv na prístelke – zľava 
20 %. zľaVy Pre izby 1/2: Dieťa Do 7 rokov bez lôžka s all inclusive s 2 Dospelými - zaDarmo. dieťa dO 14 rOkOv 
s 1 dOspelýM - zľava 20 %. zVláŠtne zľaVy: : pri zakúpení pObytu na Min. 7 nOcí v terMínOch 26.5.-2.6., 29.9.-6.10. váM 
pOskytneMe MiMOriadnu zľavu 15 % - nie je MOžné kOMbinOvať sO zľavOu za skOrý nákup. 

Doprava:    ceny Od 166 eur/Os. 

V  cene: 7x ubytovanie, 7x ALL INCLUSIVE , pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

200

–10 % do 31. 1.

SČítAjtE SO ZľAVOU 5 % 
PRI POBYtOCh NA 8 A VIAC NOCí 
V tERMíNOCh POBYtOV DO 30.6. 

A OD 25.8.

+

vonkajší 
bazén

Wi-Fi
zaDarmo
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chorVátsko  >  oSTrov brać – bol 

Grand hotel bluesun elaphusa 

Dieťa 
zaDarmo

roDinné 
izby 100 vzDialenosť 

oD mora klimatizáciapláž
pre Deti

hotel a dep. bluesun borak 

klimatizáciaDieťa 
zaDarmo 50 Wi-Fi

zaDarmo
vonkajší 
bazén

vzDialenosť 
oD mora

Poloha: moderný hotel obklopený boro-
vicovým hájom a cypruštekmi, cca 700 m 

od centra mestečka Bol. VybaVenie: centrálna reštaurácia, plážová reštaurácia, aperi-
tív bar, zmenáreň, tV miestnosť, Wi-Fi v celom hoteli ZADARMO, internetová kaviareň, 
konferenčná sála, terasa, kaderníctvo, výťah, parkovisko. UbytoVanie: klimatizované 
2lôžkové izby so sprchou a WC, SAt tV, telefónom, trezorom, minibarom, fénom. Izby 
SU - sú priestrannejšie a s možnosťou prístelky. Izba 1/2+2 SWC-SU - 2lôžková izba 
s rozkladacím gaučom (130x200 cm), vhodným pre dieťa do 14 rokov alebo 2 deti do 
10 rokov. StraVoVanie: polpenzia- raňajky a večere formou bufetu. Pláž: z jemných 
okruhliakov, cca 100 m, vhodná pre deti, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok. ŠPort: vonkajší a vnútorný bazén s morskou vodou, detský bazén, wellness 
- sauna, masáže, whirlpool, solárium, aerobic, fitness, ihrisko na loptové hry, detské 
ihrisko, animácie pre deti a dospelých, tenisové kurty, stolný tenis, požičovňa bicyklov 
a skútrov, vodné športy. Poznámka: vo vzdialenosti cca 400 m od hotela je známa 
okruhliaková pláž Zlatni rat. Pri večeri je vyžadovaný spoločensky vhodný odev (muži 
- dlhé nohavice). Pri zakúpení pobytu do 31.12.2017 majú klienti ZADARMO vstup do 
wellness oázy hotela (vnútorný bazén, sauna, relax. zóna). Parkovanie ZADARMO.

HR-076E/ cena za oSobU/t ý ždeň (eUr) od 359 eUr / os.
IZBA

PRI 
POČtE 
OSÔB

28.4.-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. 8.9.-15.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWC-ST 2 359 439 699 769 829 889
1/2 SWCBM-ST 2 389 489 789 819 879 949
1/2+1 SWCBM- SU 2 489 549 879 979 1 049 1 139
1/2+2 SWC-SU 2 379 489 799 879 949 1 019
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne denne
zľaVy: zľaVy Pre izby 1/2 a 1/2+1: dieŤa do 7 rokoV bez lôžka S PolPenzioU S 2 doSPelými - zadarmo. dieŤa do 
12 rokoV na PríStelke S 2 doSPelými - zadarmo. DIEťA DO 12 ROkOv S 1 DOSPELýM v IzBE 1/2 - zľAvA 20 %. OSOBA 
OD 12 ROkOv nA PRíSTELkE - zľAvA 20 %. zľaVy Pre izbU 1/2+2: : dieŤa do 12 rokoV S 2 doSPelými - zadarmo. Pri 
obSadení izby 1/2+2 2 doSP. a 2 deŤmi do 10 rokoV - 1. dieŤa zadarmo, 2. dieťa - zľava 50 %. OsOba Od 12 rOkOv na 
prístelke - zľava 20 %. zVláŠtne zľaVy: PRI zAkúPEní POBYTU nA MIn. 7 nOCí v TERMínOCH 26.5.-2.6. A 29.9.-6.10. váM 
POSkYTnEME MIMORIADnU zľAvU 15 % - nIE JE MOžné kOMBInOvAť SO zľAvOU zA včASný nákUP.

Doprava:    ceny Od 166 eur/Os. 

V cene: 7x ubytovanie, 7x polpenziu, pobytovú taxu, zákonné poistenie podľa zá-
kona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: cestovného poistenia storna zájazdu, 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

odporúčame pre náročných Poloha: komfortný hotel skladajúci sa z hlavnej budovy a 6 pavilónov, v bezprostrednej 
blízkosti pláže, cca 10 min. chôdze od centra mestečka Bol. VybaVenie: klimatizovaná 
reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, tV miestnosť, internetový kútik, 
Wi-Fi v celom hoteli ZADARMO, tanečná terasa. UbytoVanie: klimatizované 2lôžkové izby 
so sprchou a WC, balkónom, SAt tV, telefónom, Wi-Fi ZADARMO, trezorom, minibarom, 
fénom. Izba 1/2+2 SWCBM sa nachádza v depandanci Bluesun Borak - jedna 2lôžková spálňa 
a denná miestnosť s rozkladacím gaučom (vhodným pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti do 
14 rokov). StraVoVanie: raňajky - formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu. Pláž: okruhliaková, cca 50 m, vhodná pre deti. ŠPort: vonkajší bazén so sladkou 
vodou, detský bazén,  wellness centrum v hoteli Elaphus (100 m), masáže, fitness, animácie, 
tenisové kurty, detské ihrisko, ihrisko na loptové hry, stolný tenis, windsurfing, vodné športy 
podľa miestnej ponuky. Poznámka: pri večeri je vyžadovaný spoločensky vhodný odev 
(muži - dlhé nohavice). Parkovisko ZADARMO. 

HR-076R / cena za oSobU/t ý ždeň (eUr)                                                             od 329 eUr / os.
IZBA/
APARtMáN

PRI 
POČtE 
OSÔB

12.5.-2.6. 2.6.-30.6. — 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-18.8.
15.9.-29.9. — 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. — —

raŇaJKY
1/2 SWCBM-ST 2 329 579 599 649 699 719
1/2+2 SWCBM 2 339 749 799 909 979 1 019
PolPeNZIa
1/2 SWCBM-ST 2 409 669 689 749 789 819
1/2+2 SWCBM 2 429 839 889 1 009 1 069 1 109
MOžné nástupy na pObyt denne denne denne denne denne denne
zľaVy: zľaVy Pre izbU 1/2: DIEťA DO 14 ROkOv S 1 DOSPELýM - zľAvA 20 %. zľaVy Pre izbU 1/2+2: 1. a 2. Dieťa Do 
14 rokov s 2 Dospelými - zaDarmo. OSOBA OD 14 ROkOv nA PRíSTELkE - zľAvA 20 %. zVláŠtne zľaVy: PRI zAkúPEní 
POBYTU v TERMínE 12.5.-19.5. A 6.10.-13.10. váM POSkYTnEME MIMORIADnU zľAvU 15 % - nIE JE MOžné kOMBInOvAť SO 
zľAvOU zA SkORý nákUP. PRI POBYTE nA 8 A vIAC nOCí v TERMínOCH 6.5.-14.10. váM POSkYTnEME MIMORIADnU zľAvU  
5 % - JE MOžné kOMBInOvAť LEn SO zľAvOU zA SkORý nákUP.

Doprava:    ceny Od 166 eur/Os. 

V cene: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenziu, pobytovú taxu, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 Z.z. možnoSŤ dokÚPenia: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

– 10 % do 31. 1. – 10 % do 31. 1.

SČítAjtE SO ZľAVOU 5 % 
PRI POBYtOCh NA 8 A VIAC NOCí

+
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vonkajší 
bazén

chorVátsko  >  oSTrov Hvar – vrboSka 

senses resort vrboska 

klimatizácia Wi-Fi
zaDarmo

Dieťa 
zaDarmo

vzDialenosť 
oD mora

pláž
pre Deti50 Wellness

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 možnos-
ťou prístelky. StraVoVanie: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Pláž: 
okruhliaková, cca 50-100 m. Vyhľadávaná pláž Soline z hrubého piesku je vzdialená 
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, fi tness, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, minigolf, stolný 
tenis, detské ihrisko, tenisové kurty, požičovňa bicyklov. Poznámka: možnosť za-
požičania uterákov pri bazéne (za poplatok). 

odporúčame 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 dOspelýMi - zľava 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 Komfort: 
osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odJAZdU

Pri zakÚPeNÍ 
aUTobUSovej doPravY 
a UbYTovaNia 

VáM POSKYtNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYtOVANIE A DOPRAVU.

NIE jE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 % 

  autobusom

výhodNe

Vrboska
Leží na konci pomerne hlbokej úzkej zátoky, 9 km východne os Starého Gradu. 
Obyvateľstvo sa venuje pestovaniu olivovníkov a vinnej révy, rybolovom a v po-
slednej dobe stále výraznejšie cestovným ruchom. Brehy zátoky aj blízke okolie 
ponúka kúpanie na kamienkových plážach a skalnatom pobreží s kamennými 
plátmi. Najkrajšia je kamienková pláž Soline v blízkosti hotelu Adriatic, kam sa je 
možné dostať pobrežnou promenádou pozdĺž severného pobrežia zátoky. Pobrežie 
kolo Vrbosky obklopuje vysoký borovicový les, ktorý poskytuje príjemný tieň. Na 
neďalekom ostrovčeku Zečevo sú nudistické pláže. 
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ApArtmán Comfort**

ApArtmán Deluxe****

Dieťa 
zaDarmo

vzDialenosť 
oD mora

Pobyt možný 
so Psomklimatizácia vonkajší 

bazén

Poloha: hotel pavilónového typu a apartmány **/**** v dvojposchodových pavilónoch, 
cca 300 m od mestečka Jelsa. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, 
terasa, Wi-Fi ZADARMO, parkovisko. UBYToVaNIE: HOTEL (HR-155F) – typ 1/2+1 typu 
SWCM-COMFORT - zrekonštruované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, 
fénom, s orientáciou na morskú stranu a francúzskym oknom (izby s terasou na vyžia-
danie), typ 1/2 SWCBM-CLASSIC - 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, 
s orientáciou na morskú stranu, s balkónom alebo terasou. APARTMÁNY (HR-1551) - typ 
1/2+1 AP COMFORT- štúdio – 1 miestnosť s 3 lôžkami, typ 1/2+2+1 AP – jedna lôžková izba, 
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, s možnosťou prístelky, typ 1/4+2+1 
AP – dve 2lôžkové izby, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, s možnosťou 
prístelky, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, telefón. Apartmány COMFORT 
sú kategórie 2* a majú ventilátor. Apartmány typu DELUXE sú kategórie 4*, klimatizované, 
s fénom, mikrovlnnou rúrou, DVD, kávovarom. Typ 1/2+2+1 AP – DELUXE navyše vybavené 
práčkou a umývačkou. STRaVoVaNIE: HOTEL – raňajky a večere formou bufetu, s mož-
nosťou dokúpenia ALL INCLUSIVE Light (nápoje počas obedu a večere, voda, minerálna 
voda, džús, červené a biele víno, čapované pivo), Apartmány – individuálne s možnosťou 
dokúpenia raňajok, obedov a večerí. PlÁŽ: malá okruhliaková, prírodná, betónové pláty, cca 
150 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou, fitness, tenisové kurty, 
animácie v 7.-8. mesiaci, ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom množ-
stve). PoZNÁMKa: v hlavnej budove sa nachádza iba reštaurácia, bar a fitnes. Program ALL 
INCLUSIVE Light ďalej zahŕňa: fitnes, Wi-Fi ZADARMO (poukaz na recepcii), živá hudba 1-3x 
týždenne, dalmátska večera (1x týždenne), parkovisko. 

HR-155F / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 289 EUR / os.
IZBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.
8.9.-23.9. 18.8.-8.9. —

1/2+1 SWC-St 2 289 349 419
1/2+1 SWCM-Co 2 309 369 439
1/2 SWCBM-ClaSSiC 2 299 359 429
Možné nástupy na pobyt denne denne denne

ZľaVY: Dieťa Do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zaDarmo. Dieťa Do 12 rokov s 2 DosP. na Prístelke - zaDarmo. 
druhé dieťa do 6 rokov bez lôžka s polpenziou v 1/2+1 - zľava 50 %. 2 deti do 12 rokov s 1 dospelýM na izbe – každé dieťa 
zľava 20 %. dieťa do 12 rokov na základnoM lôžku – zľava 20 %. osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 10 %. ZVlÁŠTNE 
ZľaVY: v terMínoch 9.6.-23.6. a 8.9.-22.9. pri pobytoch na 7 nocí váM poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 %, túto zľavu nie je 
Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup. 

HR-1551 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                              od 219 EUR / os.
APARTMÁN

PRI 
POČTE 
OSÔB

28.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.
29.9.-14.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2+1 aP-CoMFoRt 2 219 219 219 279 339
1/2 aP-Deluxe* 2 269 289 359 429 499
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: Dieťa Do 2 rokov bez nároku na lôžko - zaDarmo. osoba na prístelke - platí 179 eur/os./týždeň. ZVlÁŠTNE ZľaVY: 
v terMínoch 28.4.-23.6. a 8.9.-14.10. váM pri pobyte na Min. 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 %, túto zľavu nie je Možné 
koMbinovať so zľavou za skorý nákup..

DoPrava:    ceny od 166 eur/os. 

Hotel a Apartmány Adriatiq Fontana Resort /

150

CHorvÁtsko  >  OstROv hvAR – jElsA 

–10 % do 28. 2.

SČíTAJTE SO ZľAVOU 3 % 
PRI POBYTOCH NA 10 A VIAC NOCí 
V TERMíNOCH POBYTOV OD 9.6. 

DO 21.7. – PLATí PRE HOTEL.

+

Wi-Fi
zaDarmo

V cENE: HOTEL - 7x ubytovanie, 7x polpenzia. APARMÁNY - 7x ubytovanie, 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 Komfort: osoby do 18 rokov – 
1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. Na ceny doplatkov za stravu sa informujte 
v CKVT. Na vyžiadanie: pes (cca 8 EUR/deň, detská postieľka (3 EUR/deň) – platí sa na mieste. 
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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: kli-
matizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kozmetický salón, zmenáreň, 
trezor na recepcii za poplatok, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, výťah, TV miestnosť, ta-
nečná terasa, parkovisko. UBYTOVANIE: 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, tele-
fónom, fénom, Wi-Fi ZADARMO, stropným ventilátorom, 2lôžkové izby sú s možnosťou 
prístelky. STrAVOVANIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, služby ALL IN-
CLUSIVE - raňajky, obed a večera formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie - zákusok 
a káva (16:00-17:00), konzumácia miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov 
10:00-23:00 na bare pri bazéne, 1x dalmátska večera. PLáž: okruhliaková, prírodná 
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 ve-
černý 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 (2. dieťa na izbe 2+1) bez lôžka - zľava 50 %. dieťa do 
12 rokov s 1 dospelýM - zľava 20 %. osoba od 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 10 %. 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 skorý nákup.

DOPRAvA:    ceny od 166 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, zákonné poistenie 
podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MOžNOSŤ dOKÚPENIA: komplexného cestovného pois-
tenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň. Na vyžiadanie klimatizácia (10 EUR/izba/deň).

DieťA 
ZADARMO

All 
inclusive 100 vZDiAlenOsť 

OD MORA

cHorVÁtsko  >  OstROv HvAR – jElsA / stARI GRAD

Hotel Arkada 

DieťA 
ZADARMO

50 vZDiAlenOsť 
OD MORA

wi-fi
ZADARMO

POLOHA: príjemný hotel, cca 800 m od mestečka Stari Grad. VYBAVENIE: reštaurá-
cia, aperitív bar, zmenáreň, výťah, trezor, Wi-Fi (pri bazéne a lobby bare ZADARMO), 
tanečná terasa. UBYTOVANIE: 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, 
telefónom, s možnosťou prístelky. STrAVOVANIE: polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu. PLáž: okruhliaková, prírodná kamenistá a betónové pláty, cca 50-100 m, sprchy 
na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPOrT: vnútorný bazén s morskou 
vodou (mimo prevádzky v 7. a 8. mesiaci), vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom množstve), fitness, v blízkosti - teni-
sové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry. POZNáMKA: možnosť prevozu 
loďkou do mestečka Stari Grad za poplatok. Parkovisko ZADARMO.

vnútORný
bAZén

HR-072A / cENA ZA OSOBU/T ý ždEň (EUr)                                                                         od 229 EUR / os.
IZbA PRI POČTE 

OSÔb
26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8. 8.9.-23.9.

— 25.8.-8.9. — —
1/2+1 SWCB 2 289 309 389 229
1/2 SWCBM 2 319 339 419 249
1/1 SWCBM 1 399 419 529 309
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne

ZľAVY: DieťA DO 2 ROkOv beZ náROku nA lôžkO A stRAvu - ZADARMO. dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM v období: do 8.7. 
a od 19.8. - zľava 50 %, 8.7.-19.8. - zľava 30 %. ZľAVY PrE IZBU 1/2+1: DieťA DO 12 ROkOv nA PRístelke s 2 DOsPelýMi DO 
8.7. A OD 19.8. ZADARMO, 8.7. - 19.8. - zľava 50 %, 2. DieťA DO 7 ROkOv beZ lôžkA sO stRAvOu - ZADARMO. DRuhé DieťA 
OD 7 DO 12 ROkOv beZ lôžkA sO stRAvOu v ObDObí DO 8.7. A OD 19.8. - ZADARMO, 8.7.-19.8. - zľava 50 %. osoba od 12 
rokov na prístelke - zľava 30 %. ZľAVY PrE IZBU 1/2: DieťA DO 7 ROkOv beZ lôžkA sO – ZADARMO. ZVLáŠTNE ZľAVY: 
v terMínoch 9.6.-16.6., 7.7.-14.7. a 15.9.-22.9. váM pri pobyte na Min. 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 20 % - nie je 
Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

DOPRAvA:    ceny od 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 Kom-
fort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

– 10 % do 31. 3.

SČíTAJTE SO ZľAVOU 3 %  
NA 10 A VIAC NOCí

+
– 10 % do 28. 2.

– 5 % do 31. 3.

vOnkAjší 
bAZén
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ChorvÁtsko  >  TRPANJ

hotel Faraon 

Dieťa 
zaDarmo

all 
inclusive

roDinné 
izby

vzDialenosť 
oD mora30 Wi-Fi

za poplatok

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 rokov). 
Izby PREMIER sú priestrannejšie, vybavené novším nábytkom a umiestnené v budo-
ve najbližšie k moru. Izby COMFORT-BM sú orientované na morskú stranu, z väčšiny 
izieb výhľad na more. Izby COMFORT-B sú umiestnené z bočnej strany hotelu. Izba 
1/2+2 FAMILY-BM – dve 2lôžkové spálne s balkónom, jedna s orientáciou na park 
a druhá na morskú stranu. Prístup k izbám je po schodoch. STRaVoVaNIE: polpen-
zia – raňajky a večere formou bufetu. Služby ALL INCLUSIVE - plná penzia formou 
bufetu, popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, sušienky) od 16:00 do 17:00 hod., 
miestne nealkoholické a alkoholické nápoje od 10:00 do 23:00 hod. PlÁŽ: okruhlia-
ková, cca 30 m, pozvoľný vstup do vody, vhodná pre deti, sprchy na pláži za popla-
tok. 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. Chladnička (na vyžiadanie) – cca 5 EUR/deň.

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

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
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 ALL INCLUSIVE 309 349 419 459 549
1/2 COMFORT-BM 2 ALL INCLUSIVE 329 369 439 479 569
1/2+1 COMFORT-BM 2 ALL INCLUSIVE 329 369 439 479 589
1/2+1 PREMIER-BM 2 ALL INCLUSIVE 369 439 509 549 659
1/2+2 FAMILY-BM 2 ALL INCLUSIVE 399 479 659 699 839
MožNé NáStUpy NA pobyt dENNE So So So So
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 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 polpenzia/ALL INCLUSIVE, pobytová taxa, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného 
cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby 
nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. Ceny ubytovania s raňajkami alebo polpenziou na 
www.ckvt.sk

* AKCIA platí pre termíny pobytov 9.6.-15.9.

–15 % do 15. 2.*

–10 % do 15. 3.*

vonkajší 
bazén
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ChorvÁtsko  >  OREBić

hotel, vily a depandance Bellevue 

Dieťa 
zaDarmo 30 vzDialenosť 

oD mora
all 
inclusive

pláž
pre Detiklimatizácia

HOtEL

vILy

dEPaNdaNcE

roDinné 
izby

vonkajší 
bazén

Wi-Fi
zaDarmo

IZBa v HOtELI

Poloha: novo zrekonštruovaný hotelový komplex v pokojnom prostredí, cca 600 
km západne od Orebića. VYBaVENIE: klimatizovaná reštaurácia s terasou v hlavnej 
budove (pre hotel a vily), zvlášť reštaurácia s terasou pre depandance (reštaurácia 
Rondela), „piano“ bar s terasou, 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) - mo-
derné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou, WC, fénom, SAT TV, 
telefónom, balkónom, niektoré s možnosťou prístelky. VILY (HR-069I) – moderné 
klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC,SAT TV, telefónom, kávovarom, mikro-
vlnnou rúrou, fénom, trezorom, balkónom alebo terasou, s možnosťou až 2 príste-
liek (rozkladací gauč). Izba 1/4+1 SWCBM-SU – dve 2lôžkové izby a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom. STRaVoVaNIE: služby ALL INCLUSIVE Light - plná penzia 
formou bufetu. K obedu a večeri - čapované miestne nápoje: pivo, víno, nealkoholic-
ké nápoje. Pobyty s polpenziou nájdete na www.ckvt.sk. PlÁŽ: okruhliaková, kame-
nistá, 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. Možnosť zapožičania 
detskej postieľky (na vyžiadanie) – ZADARMO.

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 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 So 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 
%. ZľaVY PRE IZBU 1/2+2 a 1/4+1: 1., 2. Aj 3. dIEťA do 14 rokoV S 2 doSpELýMI - ZľAVA 50 %. NA ĎALšIE ZľAVy SA INFor-
MUjtE NA WWW.CkVt.Sk. ZVlÁŠTNE ZľaVY: V tErMíNoCh do 9.6. od 22.9. jE MožNé poSkytNúť MIMorIAdNU ZľAVU 15 
%. 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 Skorý NákUp. ZľaVY dEPaNdaNcE: 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:     CENy od 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 Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 
EUR/deň.

– 15 % do 28. 2.

– 10 % do 31. 3.

 – 5 % do 30. 4.



Ďalšie informácie na www.ckvt.sk alebo na viac než 500 predajných miestach |  123

all 
inclusive

pláž
pre Deti

IZBa v HOtELI

hotel Orsan 

ChorvÁtsko  >  OREBić

vzDialenosť 
oD mora50 klimatizácia vonkajší 

bazén
Wi-Fi
zaDarmo

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. 
Z väčšiny izieb typu SWCBM je krásny výhľad na more a hradby starého mesta 
Korčula. STRaVoVaNIE: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Služba ALL 
INCLUSIVE Light - raňajky, obed, večera formou bufetu, k obedu a večeri miestne 
čapované nápoje - víno, pivo, výber z nealkoholických nápojov. PlÁŽ: okruhliaková, 
cca 50 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén s morskou vodou, vodné športy 
podľa miestnej ponuky, detské ihrisko, neďaleko tenisové kurty, plážový volejbal. 
PoZNÁMKa: 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) – platba na mieste. 

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:     CENy od 130 EUr/oS.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/ALL INCLUSIVE light, pobytová taxa, zákonné po-
istenie podľa zákona č. 281/2001 Z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 
poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 
EUR/deň.

– 15 % do 28. 2.

– 10 % do 31. 3.

 – 5 % do 30. 4.

PRi ZAKÚPENÍ 
AUTOBUSOVEJ dOPRAVY 
A UBYTOVANiA 

VáM POSKYTNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ ZľAVY
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 % do 31. 3.

–5 %  do odJAZdU

PRi ZAKÚPENÍ 
AUTOBUSOVEJ dOPRAVY 
A UBYTOVANiA 

VáM POSKYTNEME 
NIŽŠIE UVEDENÉ 
NA UBYTOVANIE A DOPRAVU.

NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ 
SO ZľAVOU ZA SKORÝ NáKUP.

–10 %

  autobusom

výhodNe
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chorVÁtsko  >  OSTROV KORčula

hotel Park /

100 vzdialenosť 
od mora

wi-fi
zadarmo

apartmány Port 9 

100 vzdialenosť 
od mora

vonkajší 
bazén

wi-fi
zadarmo klimatizácia

Poloha: hotel sa nachádza v zátoke na pobreží a je vzdialený cca 500 m od starého 
mesta Korčula. VYBaVENIE: reštaurácia, kaviareň, zmenáreň, trezor na recepcii za 
poplatok, Wi-Fi na recepcii a v lobby bare, TV miestnosť, úschovňa bicyklov, terasa.  
UBYToVaNIE: typ 1/2 SWC ** - 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom. Typ 
1/2+1 SWCBM *** - s možnosťou prístelky, majú navyše balkón. STRaVoVaNIE: raňajky 
- formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: kamenistá, okruh-
liaková, cca 100 m. ŠPoRT: v blízkosti - tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, požičovňa 
bicyklov, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: parkovisko za poplatok - 
cca 8 EUR/deň. Pobyt so psom do 15 kg – cca 10 EUR/deň – platí sa na mieste.

HR-078P / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                         od 189 EuR / os.
IzBA PRI POČTE OSÔB

5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

raňajky

1/2 SWC 2 189 219 289 339
1/2+1 SWCBM 2 209 269 329 389
POLPENZIa

1/2 SWC 2 229 269 339 389
1/2+1 SWCBM 2 259 319 379 429
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 7 rokov s 2 dospelými - zadarmo. dieťa od 7 do 14 rokov s 2 dospelými v období: do 23.6. a od 8.9. 
- zadarmo, od 23.6. - 8.9. - zľava 50 %. osoba od 14 rokov s 2 dospelýMi - 30 %. deti do 7 rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. 
deti od 7 do 14 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMínoch do 23.6. a od 8.9. váM bude poskytnutá 
zľava 15 % pri zakúpení pobytu na 7 nocí - nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup. osobáM staršíM ako 
65 rokov poskytneMe v terMíne 23.6.-8.9. MiMoriadnu zľavu 10 % - nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

doprava:    ceny od 136 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. 
Na vyžiadanie: detská postieľka - zADARMO.

Poloha: apartmány (predtým Korkyra Gardens) umiestnené v zeleni, cca 2 km od 
historického centra mesta Korčula. VYBaVENIE: centrálna reštaurácia, snack bar, 
aperitív bar, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, terasa. UBYToVaNIE: novo zrekon-
štruované klimatizované apartmány - typ 1/A2+2 AP - jedna 2lôžková spálňa, typ 1/
C3+2 AP - jedna 2lôžková spálňa s prístelkou (rozkladací gauč), typ 1/B4+2 AP - dve 
2lôžkové spálne, vždy denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, vybavený 
kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, telefón, Wi-Fi zADARMO, fén, balkón alebo terasa. 
STRaVoVaNIE: individuálne, s možnosťou dokúpenia polpenzie alebo ALL INCLUSIVE 
Light. Polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. ALL INCLUSIVE Light - plná pen-
zia formou bufetu, miestne čapované nealkoholické a alkoholické nápoje (pivo, víno, 
voda, džús) v dobe podávania obedov a večerí. PlÁŽ: prírodná kamenistá, okruhliako-
vá, betónové pláty, cca 80-100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: 3 vonkajšie bazény s mor-
skou aj sladkou vodou, detský bazén, stolný tenis, tenisové kurty, ihrisko na loptové 
hry, minigolf, detské ihrisko, animácie pre deti, vodné športy podľa miestnej ponuky. 
PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky pri bazéne za poplatok. zo zátoky Bon Repos je veľmi 
dobré lodné spojenie do centra Korčuly a na prírodné a FKK pláže ostrovčeka Badija. 
záverečné upratovanie za poplatok cca 30 EUR/apartmán - platí sa na mieste. Pobyt 
so psom do 15 kg - cca 10 EUR/deň - platba na mieste. Detská postieľka - zADARMO.

HR-0781 / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 119 EuR / os.
APARTMáN

PRI 
POČTE 
OSÔB

24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/A2+2 AP 4 129 169 209 259 289
1/B4+2 AP 5 129 159 189 259 289
1/C3+2 AP 6 119 159 189 239 259
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko - zadarmo. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMínoch do 23.6. a od 29.9. váM bude 
poskytnutá zľava 15 % pri zakúpení pobytu na 7 nocí - nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

doprava:    ceny od 136 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Kom-
fort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. polpenzia 
- 179 EUR/os./týždeň, ALL INCLUSIVE Light - 329 EUR/os./týždeň. Na vyžiadanie: detská 
postieľka - zADARMO.

– 15 % do 28. 2.

– 10 % do 30. 4.
– 15 % do 28. 2.

– 10 % do 30. 4.

Mobilné domčeky Port 9, Hotel Marco Polo – korčula na www.ckvt.sk   

Zábava a slávnosti na Korčule  
Možnosť tanca a zábavy je v disko kluboch a na terasách hotelov. Veľkou ľudovou 
slávnosťou je sviatok sv. Petra a Pavla 29. Júna – veselica s pálením ohňov a s bo-
hatým programom. V druhej pol. júna sa koná „Marko Polo Festival“ – festival 
piesne a vína. Mariánsky sviatok Velika Gospa – 15.8. Zábavná slávnosť ako pami-
atka na bitku medzi Janovčanmi sa koná vždy začiatkom septembra.
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Odporúčame pre rodiny s deťmi Poloha: novo zrekonštruovaný hotel 
(bývalý Bon Repos) pavilónového typu 

v pokojnej zátoke v zeleni, cca 2 km od historického centra mesta Korčula. VYBaVE-
NIE: terasa, centrálna reštaurácia, aperitív bar, lobby bar, zmenáreň, Wi-Fi zADAR-
MO, parkovisko zADARMO. UBYToVaNIE: renovované klimatizované 2lôžkové izby 
so sprchou alebo vaňou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, trezorom, minibarom, 
balkónom, niektoré s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo). Izba typu 1/2+2 
FAMILY - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s možnosťou 2 prísteliek (rozkladací 
gauč), typ 2+2 JUNIOR SUITE - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, ALL INCLUSI-
VE Light – plná penzia formou bufetu, miestne čapované nealkoholické a alkoholic-
ké nápoje (pivo, víno, voda, džús) počas podávania obedov a večerí. PlÁŽ: okruhlia-
ková, kamenistá, betónové pláty, cca 100 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší bazén 
so sladkou vodou, detské ihrisko, animácie, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, 
požičovňa bicyklov. PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. Pobyt so 
psom do 15 kg za poplatok cca 10 EUR/deň - platí sa na mieste.

HR-078R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 299 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.
29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWCB-St 2 299 359 469 589 629
1/2+1 SWCB-Su 2 329 389 489 639 679
1/2+2 FAMILY 2 379 439 549 699 759
1/2+2 JuNIOR SuItE 2 369 429 549 699 749
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a  stravu - zadarmo. ZľaVY PRE IZBY 1/2+1: dieťa do 7 rokov s  2 
dospelými - zadarmo. dieťa od 7 do 14 rokov s 2 dospelými v období: do 23.6. a od 29.9. - zadarmo, 23.6.-29.9. - zľava 
50 %. dieťa do 7 rokov s 1 dospelýM – zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %.osoba od 14 rokov 
na prístelke – zľava 30 %. ZľaVY PRE IZBY 1/2+2 FaMIlY a 1/2+2 JUNIoR SUITE: dieťa do 14 rokov s 2 dospelýMi - zľava 
50 %. osoba od 14 rokov na prístelke – zľava 30 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMínoch do 23.6. a od 29.9. váM bude poskytnu-
tá zľava 15 % pri zakúpení pobytu na 7 nocí - nie je Možné koMbinovať so zľavou za včasný nákup. osobáM staršíM ako 
65 rokov poskytneMe v terMíne 23.6.-7.9. MiMoriadnu zľavu 10 % - nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

doprava:    ceny od 136 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň. 
Na vyžiadanie: detská postieľka – zADARMO.  

dieťa 
zadarmo 100all 

inclusive
vzdialenosť 
od mora

chorVÁtsko  >  OSTROV KORčula

wi-fi
zadarmo

hotel Port 9 

rodinné 
izby

pobyt možný 
so psom

Mobilné domčeky Port 9, Hotel Marco Polo – korčula na www.ckvt.sk   

–15 % do 28. 2.

–10 % do 30. 4.

vonkajší 
bazén
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chorVÁtsko  >  OSTROV MljET / SlanO

hotel Odisej 

50 vzdialenosť 
od mora klimatizácia pobyt možný 

so psom
wi-fi
zadarmo

Poloha: na unikátnom ostrove severne od mesta Dubrovník, na okraji Národného parku 
Mljet, obklopený borovicovými hájmi, v blízkosti dvoch prekrásnych jazier, na okraji malé-
ho prístavu Pomena. VYBaVENIE: reštaurácia, plážový bar, pizzeria, aperitív bar, zmenáreň, 
trezor, TV miestnosť, výťah, Wi-Fi na recepcii zADARMO, parkovisko. UBYToVaNIE: klima-
tizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, niektoré s možnosťou 
prístelky. STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky, 
obedy a večere formou bufetu, v centrálnej reštaurácii. PlÁŽ: prírodná okruhliaková, betóno-
vé pláty, cca 50 m, vhodná pre deti, sprchy na pláži. ŠPoRT: vonkajší detský bazén, fitness 
zADARMO, sauna, masáže, vodné športy, požičovňa bicyklov a skútrov. Ležadlá pri bazéne 
a na pláži zADARMO (v obmedzenom množstve). PoZNÁMKa: ideálne miesto pre milovníkov 
prírody, cyklistiky a vodných športov. Vstup do NP nie je zahrnutý v cene - 17 EUR/os. (jún-
-september), 10 EUR/os. (ostatné termíny) - platba na mieste. Pobytová taxa - cca 3 EUR/
os./deň - platba na mieste. Trajekty na ostrov Mljet vyplávajú z Dubrovníka (len na osobnú 
prepravu) a tiež z polostrova Pelješac (Prapratno). Delegát CKVT na ostrov Mljet nedochádza, 
je k dispozícii na telefóne. Pre klientov s autobusovou dopravou je zaistený transfer loďou 
z Trsteniku do Pomeny k hotelu Odisej. Pobyt so psom - platí sa na mieste - cca 5 EUR/deň.

HR-213O / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                         od 269 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
9.6.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-25.8.

— 25.8.-22.9. — — —

1/2+1 SWC-CLASSIC 2 polpenzia 269 339 379 439 459
1/2+1 SWCB-CLASSIC 2 polpenzia 289 369 409 459 489
1/2+1 SWCBM-DE 2 polpenzia 299 379 419 469 499
1/1 SWCB-CLASSIC 2 polpenzia 339 419 459 499 539
1/2+1 SWCB-CLASSIC 2 plná penzia 319 399 439 499 519
1/2+1 SWCM-Su 2 plná penzia 329 419 459 519 549
1/2+1 SWCBM-DE 2 plná penzia 339 429 469 529 559
1/1 SWCB-CLASSIC 2 plná penzia 389 479 509 549 589
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. prvé dieťa do 13 rokov na prístelke s 2 do-
spelými - zadarmo. druhé dieťa do 13 rokov bez nároku na lôžko s polpenziou s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa do 13 
rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. osoba od 13 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %.

doprava:    ceny od 160 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, pobytová taxa, zákonné poistenie pod-
ľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

dieťa 
zadarmo

Grand hotel admiral 

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

reštaurácia, aperitív bar, pizzeria, cukráreň, nočný klub, kozmetický salón, trezor, 
výťah, parkovisko zADARMO, garáž za poplatok. UBYToVaNIE: klimatizované 
1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, fénom, trezorom, Wi-Fi zA-
DARMO, 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 dispozícii 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 - zadarmo. 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 Možno sčítať so 
zľavou za skorý nákup.

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zá-
kona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň. Na vyžiadanie: detská postieľka (zADARMO).

*AKCIA platí pre termíny pobytov 7.6.-4.10.

50 vzdialenosť 
od mora klimatizácia wellness wi-fi

zadarmo

– 15 % do 31. 1.

– 10 % do 31. 3.
– 15 % do 31. 1.

– 10 % do 28. 2.*
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chorVÁtsko  >  Mlini

hotel Mlini 

20 vzdialenosť 
od mora

wi-fi
zadarmoklimatizácia

hotel a depandance astarea 

dieťa 
zadarmo 50 vzdialenosť 

od mora
wi-fi
zadarmoklimatizácia

Poloha: hotel na pobrežnej prome-
náde, v letovisku Mlini. VYBaVENIE: 

reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, konferenčná sála, zmenáreň, tera-
sa, Wi-Fi zADARMO, parkovisko. UBYToVaNIE: vkusne zariadené klimatizované 
1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, telefónom, fénom, trezorom, 
balkónom. Izby označené SW majú priamy pohľad na more. STRaVoVaNIE: raňajky 
formou bufetu s možnosťou dokúpenia večerí formou bufetu. Na cenu večerí sa 
informujte na www.ckvt.sk. PlÁŽ: okruhliaková, cca 20 m, vhodná pre deti, sprchy 
na pláži. ŠPoRT: hostia môžu využívať športové vybavenie hotela Astarea, vzdia-
leného cca 200 m - vonkajší bazén so sladkou vodou, vnútorný bazén s morskou 
vodou, detský bazén, fitness, sauna, masáže, detské ihrisko, stolný tenis, vodné 
športy, požičovňa bicyklov. PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky pri bazéne zADARMO 
v obmedzenom množstve. Parkovanie pre klientov je zabezpečené pri hoteli Asta-
rea, klienti si môžu vyložiť batožinu pri hoteli Mlini. Pobytová taxa – cca 1,10 EUR/
os./deň – platí sa na mieste. Delegát CKVT do pobytového miesta nedochádza, je 
k dispozícii na mobilnom telefóne.

HR-083M / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 359 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

21.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-15.9.
— — — 15.9.-6.10. —

1/2 SWCB 2 359 479 499 599 669
1/2 SWCBM-Su 2 389 499 519 669 769
1/2 SWCBM-SW 2 409 529 549 709 799
1/1 SWCBM 1 639 819 859 1 109 1 249
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

doprava:  

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. 
MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 
rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

Poloha: hotel (HR-083A) a depandance (HR-083S) v malebnom mestečku Mli-
ni cca 200 m od centra mesta neďaleko Dubrovníku. VYBaVENIE: klimatizovaná 
reštaurácia, plážová reštaurácia, kongresová sála, aperitív bar, zmenáreň, Wi-Fi 
zADARMO, trezor, TV miestnosť, parkovisko zADARMO. UBYToVaNIE: renovova-
né klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, 
fénom, niektoré s možnosťou prístelky. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou 
bufetu, s možnosťou dokúpenia obedov. Na ceny sa informujte na www.ckvt.sk. 
PlÁŽ: okruhliaková, cca 50 m, vhodná pre deti, sprchy na pláži. ŠPoRT: vnútorný 
bazén s morskou vodou, vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, fitness, 
sauna, masáže, stolný tenis, biliard, ďalšie vyžitie podľa miestnej ponuky. POzNáM-
KA: ležadlá a slnečníky pri bazéne v obmedzenom množstve zADARMO.  Pobytová 
taxa cca 1,10 EUR/os./deň - platba na mieste. Delegát CKVT do pobytového miesta 
nedochádza, k dispozícii je na mobilnom telefóne. 

HR-083S, A / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 469 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

2.6.-16.6. 16.6.-23.6. — 23.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.
22.9.-6.10. — 1.9.-22.9. — 25.8.-1.9. — —

Hr-083a HOtEL astarEa
1/2 SWCBM 2 499 549 589 589 619 659 679
1/2+1 SWCBM 2 539 589 619 629 659 699 729
Hr-083s dEPaNdaNcE astarEa
1/2 SWCBM 2 469 509 549 549 579 619 649
1/2+1 SWCBM 2 519 559 589 589 619 669 699
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY PRE IZBU 1/2+1: dieťa do 6 rokov na prístelke s 2 dospelými - zadarmo. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 
s 2 dospelýMi - zľava 50 %. osoba od 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 20 %. ZľaVY PRE IZBY 1/2+1 a 1/2: dieťa do 6 rokov 
s 1 dospelýM - zľava 50 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 1 dospelýM - zľava 30 %.

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie , 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. 
MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 
rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

– 10 % do 15. 2. – 10 % do 15. 2.

Odporúčame pre náročných

vonkajší 
bazén

vonkajší 
bazén
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Trpaslík medzi európskymi štátmi je tak trochu neprávom 
opomínanou 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. Druhé najväčšie turistické lákadlo 
predstavuje 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 s 270 
druhmi vtákov. Určite vás očaria aj malebné historické mestečká, 
napríklad Budva, či Kotor. Čiernohorci pôsobia ako nevýreční 
a rázni ľudia, ale v skutočnosti  sú veľmi pohostinní a radi 
poradia. Pohostia vás predovšetkým jedlami balkánskeho typu, 
alebo sladkou kávou v malých šálkach, ktorej sa hovorí „turska“.

čierna Hora v číslach:
Rozloha: 13 812 km²
Populácia: 626 000 obyvateľov
Hlavné mesto: Podgorica (151 300 obyvateľov)
Najvyššia hora: Zla Kolata 2 534 m. n. m. 

ČIERNA HORA
Pokojná dovolenka v zabudnutom kúte Jadranu

SVETI STEFAN

ILUSTRAČNÉ FOTO
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Poloha: novo zrekonštruovaný hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mora, 
cca 200 m od centra mesta Tivat. VYBaVENIE: reštaurácia, lobby 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. váM poskytneMe zľavu 15 % pri pobyte na Min. 7 nocí – je Možné spočítať so zľavou za skorý 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 cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Ceny 
ubytovania s polpenziou a plnou penziou na www.ckvt.sk.

hotel Palma 

klimatizácia5 vzdialenosť 
od mora

pláž
pre deti

wi-fi
zadarmo

Ďalšie tipy pre Vašu dovolenku v ČIErNEj HOrE so zľavou  
až 15 % na www.ckvt.sk.

čierna hora  >  iGalO / TiVaT

hotel Palmon Bay Spa 

20 vzdialenosť 
od mora

wi-fi
zadarmoklimatizácia vonkajší 

bazén

Poloha: moderný hotel na pobreží mes-
tečka Igalo s nádherným výhľadom na 

zátoku Boka. VYBaVENIE: terasa, reštaurácia, plážový bar, aperitív bar, kongresová sála, 
Wi-Fi zADARMO, trezor na recepcii, výťah, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, LCD TV, minibarom, telefónom, trezorom, fénom, Wi-Fi zADARMO, 
s možnosťou prístelky (rozkladací gauč alebo kreslo), niektoré s balkónom. Izby označené 
SU sú priestrannejšie, izby ST majú bočný pohľad na morskú stranu. STRaVoVaNIE: raňajky 
formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky, obed 
a večera formou bufetu. NA pobyty s plnou penziou sa informujte na www.ckvt.sk. PlÁŽ: 
okruhliaková, betónové pláty, cca 20 m. ŠPoRT: vnútorný a vonkajší bazén so sladkou vodou, 
wellness – parný kúpeľ, fínska a infračervená sauna, vírivka, masáže, kozmetický salón, det-
ské ihrisko. PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky pri bazéne zADARMO v obmedzenom množstve.

HR-076R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 459 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

26.5.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-4.8. — 4.8.-11.8. 11.8.-18.8.
— 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. — —

raňajky
1/2 SWC-St 2 459 479 549 609 649 659 699
1/2 SWCB-St 2 499 529 609 679 719 729 769
1/2 SWCBM-St 2 539 569 649 729 769 779 819
1/2+1 SWCB-Su 2 689 769 879 1 019 1 079 1 099 1 159
1/2+1 SWCBM-Su 2 769 859 959 1 099 1 179 1 209 1 289
POLPENZIa
1/2 SWC-St 2 549 569 639 709 739 759 789
1/2 SWCB-St 2 599 619 699 769 809 829 869
1/2 SWCBM-St 2 629 659 739 819 859 869 909
1/2+1 SWCB-Su 2 779 859 969 1 109 1 169 1 189 1 259
1/2+1 SWCBM-Su 2 869 949 1 059 1 189 1 269 1 299 1 379
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne
ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke - zľava 
50 %. osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 10 %. ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMíne do 28.5. a od 1.10. váM poskytneMe 
MiMoriadnu zľavu 15 %.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenziu, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie - detská 
postieľka (cca 5 EUR/deň) - platba na mieste.

– 10 % do 31.3. – 10 % do 31.3.

Odporúčame pre náročných

wellness wellness
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dieťa 
zadarmo 150rodinné 

izby
vzdialenosť 
od mora

all 
inclusive klimatizácia

čierna hora  >  BudVa 

komplex Slovenska Plaža +/

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 for-
mou bufetu v centrálnej reštaurácii. Možnosť dokúpenia služieb ALL INCLUSIVE - ra-
ňajky, obed, večera, mistne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané od 10:00 do 
23:00 hod., popoludňajšie občerstvenie (koláč). PlÁŽ: 2 km dlhá piesočnato-okruhlia-
ková, vhodná pre deti, cca 150 m od areálu. ŠPoRT: v areáli - 2 bazény s morskou 
vodou (bazény s tobogánmi sú prístupné klientom 4* izieb), tenisové kurty, stolný te-
nis, detské ihrisko, ihrisko na loptové hry, animácie, tobogan, vodné športy. PoZNÁM-
Ka: 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 po Čiernej Hore. Parko-
visko za poplatok cca 4 EUR/deň.

ME-003P / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 199 EuR / os.
IzBA
APARTMáN

PRI 
POČTE 
OSÔB

21.4.-2.6. 2.6.-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. —

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 2 239 259 349 369 379 459 479
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 2 269 289 349 419 459 529 549
1/2+2 AP-B 2 289 309 359 439 479 549 569
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 1. i 2. prístelke - 
sleva 50 %. osoba od 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 10 %. dieťa do 12 rokov v izbe s 1 dospelýM - zľava 30 %. ZVlÁŠTNE 
ZľaVY: v terMínoch pobytov do 9.6. a od 8.9. cena pobytu zahŕňa zľavu 15 %.

doprava:     ceny od 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 Kom-
fort, osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/os./deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/os./deň, 
služby ALL INCLUSIVE – do 9.6. a od 15.9. – 63 EUR/os./týždeň, 9.6.-30.6. a 1.9.-15.9. 
– 81 EUR/os./týždeň, 30.6.-1.9. – 99 EUR/os./týždeň.

–7 % do 28. 2.

–5 % do 31. 3.
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čierna hora  > BEčići

hotel Montenegro-Beach Resort 

Poloha: moderný hotel patriaci medzi najkvalitnejšie na pobreží Čiernej Hory, 
v centre Bečići, ktoré je spojené cca 1,5 km dlhou pobrežnou promenádou s mes-
tečkom Budva. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, kaviareň a cukráreň, spoločen-
ské salóniky, TV miestnosť, Wi-Fi zADARMO, zmenáreň, kozmetický salón, terasa, 
výťah, strážené parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
a WC, balkónom, SAT TV, minibarom, telefónom, fénom, trezorom, s možnosťou 
prístelky (vhodná len pre dieťa do 12 rokov). STRaVoVaNIE: služby ALL INCLUSIVE: 
plná penzia formou bufetu, nápoje k obedu a večeri (miestne nealkoholické nápoje 
a miestne pivo, víno), v čase od 16:00 do 18:00 hod., popoludňajšie občerstvenie – 
káva, čaj, dezert, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje – pivo, víno. Polpenzia: 
raňajky a večere formou bufetu. PlÁŽ: piesočnato-okruhliaková, cca 50 m, sprchy 
na pláži, časť pláže je vyhradená len pre hotelových hostí. ŠPoRT: dva vonkajšie  ba-
zény a vnútorný bazén so sladkou vodou, detský bazén, možnosť využitia wellness 
služieb – whirlpool, fitness, sauna, masáže, animácie, plážový volejbal, detské ih-
risko, vodné športy. PoZNÁMKa: ležadlá a slnečníky na hotelovej pláži a pri bazéne 
zADARMO (v obmedzenom množstve).

ME-006M / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 379 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
7.4.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-21.7. — 21.7.-18.8.

29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. — 18.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB 2 polpenzia 379 479 589 689 699 749
1/2+1 SWCB 2 all inclusive 449 549 659 769 769 829
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu – zadarmo. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke – zľava 
50 %. dieťa od 2 do 12 rokov s 1 dospelýM – zľava 25 %.  dieťa do 12 rokov s 1 dospelýM a jednýM dieťaťoM do 12 
rokov - zľava 50 %. osoba na prístelke - zľava 10 %.  ZVlÁŠTNE ZľaVY: v terMíne do 8.6. od 22.9. váM bude poskyt-
nutá MiMoriadna zľava 15 %, túto zľavu nie je Možné koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

doprava:    ceny od 116 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 ces-
tovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň. Na vyžiadanie: detská postieľka - zADARMO.

*AKCIA platí pre termíny pobytov do 1.7. a od 1.9. v ostatných termínoch zľava 5 %.

50 vzdialenosť 
od mora klimatizáciaall 

inclusive wellness wi-fi
zadarmo 100 vzdialenosť 

od mora
all 
inclusive

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 1-4lôžkové 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/VILY

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 do-
spelýMi – 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 %. dieťa do 7 rokov s 1 dospelýM - zľava 50 %. 
ZVlÁŠTNE ZľaVY: v prípade pobytu na 8 a viac nocí je Možné poskytnúť 5 % zľavu, túto zľavu je Možné koMbinovať 
so zľavou za skorý nákup. 

doprava:    ceny od 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 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 

klimatizáciapláž
pre deti

wi-fi
zadarmo

hotel Tara  a vily Magnolia 

– 10 % do 31.3.* – 10 % do 31.1.

SČíTAJTE SO zľAVOU 5 %  
NA 8 A VIAC NOCí

+
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čierna hora  >  PETROVac

Náš tip na výlet – Skadarské Jezero  
Jazero na čiernohorsko-albásnkych hraniciach, ktorého necelé dve tretiny patria 
Čiernej Hore a viac než jedna tretina Albánsku. Od r. 1983 je národným parkom. 
Je najväčším jazerom na Balkáne. Má rozlohu asi 391 km2, avšak plocha jazera sa 
mení podľa vodného stavu. Na jar a na jeseň pri vysokých úhrnoch zrážok stúpa 
hladina cca o 3 m a povrch na 550 km2. Jazero je súčasne najväčšou kryptodepre-
siou v Európe – dno je v najhlbšej časti až 38 m pod morskou hladinou. V priemere 
je však len 5 až 6 m hlboké, iba na niektorých miestach, ktorým sa tu hovorí oká, 
sa pohybuje okolo 40 m. Priemerná teplota vody na povrchu je v lete 22°C. Na 
jazere je asi 50 ostrovov a ostrovčekov. Na jazere hniezdi 270 druhov vtákov a je 
najväčšou vtáčou rezerváciou v Európe.  

hotel WGrand +

350 vzdialenosť 
od mora

wi-fi
zdarmaklimatizáciadieťa

zadarmo

hotel castel lastva 

klimatizácia150 vonkajší 
bazén

vzdialenosť 
od mora

pláž  
pre deti

Petrovac na Moru  
Je obľúbené letovisko s príjemným podnebím. Nachádza sa juhovýchodne od Bud-
vy, 9 km od Sv. Stefana. Je obklopené olivovými hájmi a borovicovými lesmi. Okolo 
tunajšieho zálivu sa oblúkom tiahne široká pláž z drobných okruhliakov a piesku, 
ktorej sa hovorí Petrovacká pláž (Petrovačka plaža). Impozantne pôsobí hradba 
hôr, ktorá chráni Petrovac pred vnútrozemskými klimatickými vplyvmi. Dva ro-
mantické ostrovčeky Katić a Sveta Nedelja (s kostolíkom) pôsobia veľmi malebne.

Poloha: hotel obklopený mediteránskou zeleňou v centre mestečka Petrovac na Moru. 
Hotel v roku 2014 prešiel rekonštrukciou. VYBaVENIE: reštaurácia, plážová reštaurá-
cia, aperitív bar, konferenčná sála, terasa, herňa pre deti, parkovisko. UBYToVaNIE: 
renovované klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, miniba-
rom (na vratnú kauciu), Wi-Fi za poplatok, fénom, balkónom. STRaVoVaNIE: polpenzia 
- raňajky a večere formou bufetu. Plná penzia - raňajky, obedy a večere formou bufetu. 
PlÁŽ: piesočnato-okruhliaková, cca 150 m. ŠPoRT: vonkajší bazén so slanou vodou, 
fitness, detská herňa, detské ihrisko, vodné športy podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: 
parkovanie za poplatok 10 EUR/deň - platí sa na mieste.

ME-003C / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 329 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
7.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

29.9.-27.10. — 1.9.-29.9. —

1/2 SWCBM 2 polpenzia 329 359 439 559
1/2 SWCBM 2 plná penzia 389 419 499 619
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko s 2 
dospelýMi  - zľava 50 %. dieťa do 12 rokov na základnoM lôžku s 1 dospelýM – zľava 30 %.

doprava:    ceny od 116 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia/plná penzia, pobytová taxa, zákonné poistenie pod-
ľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

Poloha: moderný hotel s výhľadom na Petrovac a jeho pláže. VYBaVENIE: na hornom 
poschodí hotela - reštaurácia, terasa na opaľovanie, kaviareň, bar, konferenčná sála, 
výťah, Wi-Fi v celom hoteli zADARMO, parkovisko zADARMO. UBYToVaNIE: moderné 
klimatizované 2-3lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, telefónom, fénom, 
trezorom, balkónom. Niektoré 3lôžkové izby majú minikuchyňu. STRaVoVaNIE: raňajky 
formou bufetu, polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu. PlÁŽ: okruh-
liaková a piesočnatá, cca 300 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: whirlpool, masáže, fitness, 
sauna, vodné športy.

ME-035W / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                        od 239 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

STRAVA
7.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-1.9.

— — 1.9.-29.9. — —

1/2 SWCB 2 raňajky 239 259 309 329 369
1/3 SWCB 3 raňajky 239 259 309 329 369
1/3 SWCB 2 polpenzia 289 319 379 409 449
1/2 SWCB 3 polpenzia 289 319 379 409 449
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

ZľaVY PRE IZBU 1/2 SWcB: dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko - zadarmo. ZľaVY PRE IZBU 1/3 SWcB: 1. dieťa 
do 12 rokov na treťom lôžku s 2 dospelými - zadarmo. 2. dieťa do 12 rokov bez nároku na lôžko - zľava 50 %.

doprava:    ceny od 116 eur/os. 

V  cENE: 7x ubytovanie, 7x raňajky/polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa 
zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. Na 
vyžiadanie detská postieľka - zADARMO.

– 10 % do 30.4.

SČíTAJTE SO zľAVOU 10 %  
NA 11 A VIAC NOCí

+
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čierna hora  >  čanj / ulcinj

Poloha: menší hotel vo svahu, tvorený dvoma budovami v pokojnom letovisku 
Čanj, cca 8 km od Petrovacu a 4 km od Sutomore. VYBaVENIE: reštaurácia, tera-
sa, parkovisko, v blízkosti obchod, trezor, aperitív bar. UBYToVaNIE: klimatizované 
2-3lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, Wi-Fi zADARMO, balkónom. 
STRaVoVaNIE: polpenzia - raňajky a večere kontinentálne. PlÁŽ: dlhá okruh-
liakovo-piesočnatá, cca 300 m, sprchy na pláži. ŠPoRT: podľa miestnej ponuky.  
PoZNÁMKa: parkovanie zADARMO. Vhodné pre menej náročnú klientelu.

ME-040G / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 179 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.
— 1.9.-29.9. —

1/2 SWCB 2 179 209 229
1/3 SWCB 3 179 209 229
Možné nástupy na pobyt denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. dieťa 2-4 roky bez nároku na lôžko s pol-
penziou - zadarmo. dieťa od 2 do 12 rokov na základnoM lôžku - zľava 70 %. na izbe Môže byť ubytované Max. 1 
dieťa bez lôžka.

doprava:    ceny od 116 eur/os. 

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytová taxa, zákonné poistenie podľa záko-
na č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

hotel a depandance Galeb 

klimatizácia klimatizácia300 50vzdialenosť 
od mora

vzdialenosť 
od mora

wi-fi
zadarmo

wi-fi
zadarmo

Vila anastasija 

Náš tip na výlet – Durmitor a kaňon rieky Tara  
Durmitor a Tara sú jedinou čiernohorskou prírodnou oblasťou, ktorá je pre svoju 
jedinečnosť, pre svoje prírodné hodnoty a nedotknutosť zapísaná do zoznamu sve-
tového prírodného dedičstva organizácie UNESCO. Je to naozaj veľkolepé pohorie 
s výraznými pozostatkami ako ľadovcovej, tak aj tektonickej činnosti. Len málokde 
v európskych horách možno vidieť tak výraznú plastickosť zvrásnených vrstiev 
ako v Durmitore na horách Šareni pasovi (Pestré pruhy) a Prutaš. Po obrovských 
ľadovcoch ostali na Durmitore veľké morénové nánosy a početné jazerá.
No jednako pôsobivou súčasťou tohto výletu je aj zoznamovanie sa s riekou Tara 
a jej kaňonom, ktorý je najhlbší v Európe a patrí k najhlbším na svete (je hlboký až 
1300 m). Meno rieky Tara je ilýrskeho pôvodu. Kaňon Tary sa rozprestiera medzi 
mestečkami Mojkovac a Šćepan Polje v dĺžke 78 km. Veľkou atrakciou je splavova-
nie kaňonu Tary na pltiach, kajakoch a raftoch.

Poloha: vila sa nachádza vo svahu uprostred olivového hája, necelý kilometer od 
centra mesta Ulcinj. VYBaVENIE: reštaurácia, Wi-Fi v celom objekte zADARMO, 
terasa na opaľovanie, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované apartmány, typ 1/2 
STUDIO - 2lôžková izba, typ 1/2+1 STUDIO - 2lôžková izba s možnosťou prístelky, 
typ 1/3 STUDIO - 3lôžková izba, typ 1/2+2 AP-1 - 2lôžková izba a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ 1/2+2 AP - dve 2ôžkové izby, 1/2+2+2 AP 
- dve 2lôžkové izby a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, vždy 
vybavený kuchynský kút, sprcha, WC, SAT TV, balkón s orientáciou na more. STRa-
VoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: okruhliaková, kamenitá, betónové pláty, cca 50 m. 
Prístup na pláž po schodoch. ŠPoRT: sauna, biliard, stolný tenis, ďalšie športové 
vyžitie podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: pobytová taxa - cca 1,20 EUR/os./deň 
a prihlasovací poplatok - cca 0,50 EUR/os./pobyt - platí sa v miestnej agentúre 
v Ulcinji.

ME-040G / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 69 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

7.4.-28.4. 28.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.
— — 6.10.-27.10. 29.9.-6.10. 1.9.-29.9. —

1/2 StuDIO 2 89 119 139 149 179 219
1/2+1 StuDIO 2 109 139 159 169 199 229
1/2+2 AP-1 2 139 189 219 229 249 309
1/3 StuDIO 3 69 99 109 119 119 149
1/2+2 AP 4 69 79 99 99 109 129
1/2+2+2 AP 4 109 129 139 149 159 199
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: osoba na prístelke - zadarmo.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výme-
na posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: 
osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň.

*AKCIA platí pre termíny pobytov do 31.5. a od 15.9.

– 15 % do 31. 1.*

– 10 % do 30. 4.*

SČíTAJTE SO zľAVOU 5 %  
NA 8 A VIAC NOCí V TERMíNOCH  

DO 31.5. A OD 1.10.

+



Taliansko je krajinou plnou protikladov: ohromia vás majestátne štíty 
Álp aj hlboké údolia s ľadovcovými jazerami. Ruch veľkomestských 
ulíc tu ľahko vymeníte za ticho zabudnutých dediniek. Piesočnaté 
pláže lemujú olivové háje, vo vnútrozemí sa lesknú lány zrejúcej 
kukurice a vinári žnú sladké hrozná.
Do Talianska sa jazdí samozrejme aj za pamiatkami, jedna z kolísok 
európskej kultúry ich ponúka skutočne požehnane: staroveké paláce, 
chrámy a mestské múzea opatrujú až tri pätiny umeleckých diel 
sveta. Za kúpaním si vyrazte napríklad do oblasti Benátska, tam 
nájdete turistami obľúbené a zároveň cenovo výhodné Bibione.
Taliani sú temperamentní a pohostinní. Talianska kuchyňa patrí 
k tým najlepším a inšpirovala mnoho kuchárov po celom svete. 
Ochutnáte tu pravú taliansku pizzu, rizoto alebo cestoviny na viacero 
spôsobov. A to je len zlomok tunajšieho kulinárskeho koncertu. 

Taliansko v číslach
Rozloha: 301 338 km²
Populácia: 62 137 800 obyvateľov
Hlavné mesto: Rím (2 654 215 obyvateľov)
Najvyššia hora: Mont Blanc 4 810 m. n. m.

TALIANSKO
Slnečné piesočnaté pláže a skvelá kuchyňa

ILUSTRAČNÉ FOTO

ILUSTRAČNÉ FOTO
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taliansko  >  liGnanO / BiBiOnE

rezidence Parco Hemingway 

800 vzdialenosť 
od mora klimatizácia wi-fi

zadarmo
vonkajší
bazén

Villaggio Michelangelo 

klimatizácia800 vzdialenosť 
od mora

vonkajší 
bazén

pobyt možný 
so psom

Poloha: rezidenčný komplex Parco Hemingway sa nachádza v pokojnej, zelenej zóne leto-
viska Lignano Pineta, cca 800 m od pláže a 300 m od centra mesta. VYBaVENIE: v blízkosti 
reštaurácie, kaviarne, obchody, pizzerie, parkovisko, Wi-Fi zADARMO. UBYToVaNIE: klima-
tizované apartmány - typ 1/4 AP (1/H4 na prízemí, 1/2H4 na prvom poschodí) – 2lôžková 
spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ 1/5H AP - na prízemí 
- 3lôžková spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, (v 1/H5 AP po 
schodoch pod úrovňou terénu), typ 1/6 AP - na prvom poschodí, 2lôžková spálňa( jedna 
po schodoch na poschodí), obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ 1/7 
AP - na prvom poschodí - 3lôžková spálňa, 2lôžková spálňa (po schodoch na poschodí) 
a obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby. Vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha 
a WC, SAT TV, fén, Wi-Fi zADARMO (len pre „zvyčajné“ použitie, pre každý apartmán jeden 
prístupový kód, ďalší za poplatok), balkón alebo terasa. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: 
piesočnatá, cca 800 m, s pozvoľným vstupom do mora. Sprchy a WC na pláži, slnečníky 
a ležadlá za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén pre dospelých aj deti (v prevádzke 15.5.-15.9.), 
zábavný park Parco Hemingway, vyžitie podľa miestnej ponuky. PoZNÁMKa: pobytová taxa 
cca 1 EUR/os/deň – platí sa pri príjazde na mieste. záverečné upratovanie apartmánu (bez 
kuchyne) – 46-48 EUR/pobyt/AP. Pri nástupe na pobyt je potrebné zložiť vratnú kauciu cca 
100 EUR/apartmán (u osôb do 26 rokov - 300 EUR).

HR-075S / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                              od 49 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

27.4.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-18.8. 25.8.-1.9.
8.9.-29.9. 1.9.-8.9. — 18.8.-25.8. — —

1/H4 AP 4 69 79 109 149 179 129
1/2H4 AP 4 69 89 109 149 189 129
1/H5 AP 5 49 69 89 119 149 99
1/5H AP 5 59 79 89 129 159 109
1/I6 AP 6 59 69 89 119 159 109
1/I7 AP 7 59 69 79 119 139 99
Možné nástupy na pobyt so so so so so so

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, 
posteľná bielizeň (bez uterákov), zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. 
MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoba do 
18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoba nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň. 

Poloha: rezort je situovaný v pokojnej štvrti neďaleko centra Bibione, cca 800 
m od pláže. VYBaVENIE: v blízkosti reštaurácie, bary, supermarkety, pizzerie, ka-
viarne, Luna park Adriatico, parkovanie zADARMO. UBYToVaNIE: klimatizované 
apartmány - typ 1/C4+2 AP - 2 lôžková spálňa, denná miestnosť s kuchynkou a roz-
kladacím gaučom pre 2 osoby, sprcha a WC, trezor, balkón (1.poschodie) alebo 
záhrada (prízemie), typ 1/C1 4+2 AP (vila) - 2 lôžková spálňa a denná miestnosť 
s kuchynkou a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sprcha a WC, trezor, balkón (1.po-
schodie) alebo záhrada (prízemie), krb. STRaVoVaNIE: individuálne. PlÁŽ: piesoč-
natá, cca 800 m, s pozvoľným vstupom do mora. Sprchy a WC na pláži, slnečníky 
a ležadlá za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén, detský bazén - zADARMO. Plážové 
športy, vodné športy, cyklistika, jazda na kolieskových korčuliach. PoZNÁMKa: cena 
nezahŕňa pobytovú taxu podľa miestnej vyhlášky cca 0,50 EUR/os./deň - platí sa na 
mieste, posteľná bielizeň (možno prenajať za 8 EUR/os.) a uteráky (možno prenajať 
za 8 EUR/os.) záverečné upratovanie apartmánov hostia vykonávajú sami, možnosť 
dokúpenia na mieste za poplatok - typ 1/C4+2 AP - 55 EUR/pobyt, typ 1/C1 4+2 
AP - 65 EUR/pobyt. Pri nástupe na pobyt sa platí vratná kaucia 100 EUR/apartmán 
(u osôb mladších ako 26 rokov - 300 EUR). Pobyt s malým psom na vyžiadanie 
možný - 40 EUR/týždeň. Ceny pobytov do 23.6. a od 8.9. nájdete na www.ckvt.sk. 

HR-076R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR) od 79 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

— 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 14.7.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8.
1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 7.7.-14.7. — 18.8.-25.8. —

1/C4+2 AP 6 79 109 119 129 139 159
1/C1 4+2 AP 6 79 109 129 139 149 169
Možné nástupy na pobyt so so so so so so

doprava:  

V cENE: 7x ubytovanie, spotreba vody a energie, používanie kuchynského vybave-
nia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/201 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: kom-
plexného cestovného poistenia KCP Komfort - osoba do 18 rokov - 1,10 EUR/os./
deň, osoba nad 18 rokov - 1,80 EUR/os./deň. 
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taliansko  >  liGnanO / lidO di jESOlO

hotel adria  

klimatizácia wi-fi
zadarmo

vzdialenosť 
od mora200

hotel Mirafiori 

klimatizácia vonkajší 
bazén

– 5 % do 31. 3.

Ďalšie tipy pre Vašu dovolenku v letoviskách Bibione a Lido di 
jesolo 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 2 prísteliek, so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, trezorom, balkónom. 
STRaVoVaNIE: polopenzia - 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 šmykľavkou, vodné športy na pláži, 
požičovňa bicyklov (zADARMO),  pešia turistika. PoZNÁMKa: pobytová taxa cca 1 
EUR /os./deň – platí sa na mieste. Pre toto ubytovací zariadenie platia pri využi-
tí zľavy za skorý nákup INdIVIdUÁlNE SToRNo PodMIENKY:  v zmysle účtovania 
výšky odstupného pri odstúpení zákazníka od zmluvy o zájazde: 8 a viac dní pred 
začatím zájazdu 50 % z ceny zájazdu, 7-4 dni 90 %, 3 a menej dní 100 %.

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 - pevná cena 119 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 94 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, plážový servis, zákonné poistenie podľa zákona 
č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP 
Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov – 1,80 EUR/deň.

Poloha: hotel sa nachádza na pokojnom mieste v centre letoviska Lignano Sa-
bbiadoro, len pár krokov od pešej zóny a 200 m od pláže. VYBaVENIE: recepcia, 
reštaurácia, záhrada, Wi-Fi a parkovanie – zADARMO. UBYToVaNIE: klimatizované 
2 a 3lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi – zADARMO, trezor, balkón. 
STRaVoVaNIE: polpenzia – raňajky formou bufetu, večere výber z menu. PlÁŽ: 
piesočnatá, vzdialená cca 200 m, s pozvoľným vstupom do vody, sprchy a WC na 
pláži. Plážový servis – zADARMO (1 slnečník a 2 ležadlá na každú izbu v 11.-19. 
rade). ŠPoRT: bazén pri Sabbiadoro Beach Bar a Restaurant, fitness centrum – 
zADARMO, detské ihrisko, cyklistika, požičanie bicykla - zADARMO. PoZNÁMKa: 
pobytová taxa cca 1 EUR/os. nad 12 rokov/noc – platí sa priamo pri nástupe na 
pobyt na recepcii hotela.

It-014A / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                            od 369 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

31.3.-19.5. — — 19.5.-16.6. 16.6.-4.8. — 4.8.-18.8.
— 15.9.-30.9. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWCB 2 379 369 419 459 529 539 589
1/3 SWCB 2 379 369 419 459 529 539 589
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne denne denne

ZľaVY: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadarmo. dieťa od 3 do 7 rokov na treťoM lôžku - zľava 
50 %, dieťa od 7 do 12 rokov na treťoM lôžku  - zľava 30 %., osoba od 12 rokov na treťoM lôžku - zľava 10 %. ZVlÁŠTNE 
ZľaVY: v terMínoch 31.3.-1.7. a 27.8.-30.9. váM pri pobytoch na 7 nocí poskytneMe MiMoriadnu zľavu 15 %. nie je Možné 
koMbinovať so zľavou za skorý nákup.

doprava:     ceny od 94 eur/os.  

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, pobytovú taxu, zákonné poistenie podľa zá-
kona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia 
KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/
deň. Detská postieľka - 79 EUR/týždeň.

wi-fi
zadarmo50 vzdialenosť 

od mora

– 5 % do 28. 2.

Ďalšie tipy pre Vašu dovolenku v letovisku Lignano nájdete na 
www.ckvt.sk
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20 35vzdialenosť 
od mora

vzdialenosť 
od mora

taliansko  >  cESEnaTicO

hotel david  

Poloha: hotel leží priamo na pláži v južnej časti prímorského letoviska Cesenatico. 
Toto letovisko sa nachádza len 35 km od San Marina. VYBaVENIE: reštaurácia, von-
kajšia terasa. Ubytovanie: klimatizované 2-4lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV,  
fénom, telefónom, trezorom, minibarom, Wi-Fi zADARMO a balkónom. STRaVoVa-
NIE: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, voda a stolové víno k večeri v cene. 
Možnosť dokúpenia obedov (formou bufetu). PlÁŽ: široká piesočnatá, 6 km dlhá. 
Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. ŠPoRT: vonkajší bazén s vírivkou, k dispo-
zícii ležadlá v obmedzenom množstve. PoZNÁMKa: pobytová taxa cca 1 EUR/os./
deň - platí sa na mieste. Parkovanie za poplatok 8 EUR/deň, kryté parkovanie za 
poplatok 12 EUR/deň. Pobyt s malým psom cca 15 EUR/deň – platba na mieste.

It-007D / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                            od 299 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

10.3.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-25.8.
15.9.-27.10. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

1/2+2 SWCBM 2 299 329 379 429 459
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne denne

zĽavy na 3. a 4.lôžku: dieťa do 3 rokov – zľava 60 %, dieťa od 3 do 6 rokov – zľava 45 %, dieťa od 6 do 14 rokov – zľava 30 
%, osoba od 14 rokov – zľava 10 %.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 
z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby 
do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 EUR/deň, obedov – 69 EUR/
os./týždeň. Na vyžiadanie: detská postieľka - 56 EUR/týždeň. 

klimatizácia klimatizáciawi-fi
zadarmo

wi-fi
zadarmo

vonkajší 
bazén

hotel Rondinella  

Poloha: hotel leží v pokojnej časti Cesenatica neďaleko rozľahlého parku di Levan-
ce, cca 350 m od pláže. VYBaVENIE: plne klimatizovaný hotel, recepcia, reštaurácia, 
bar, výťah, záhrada, kryté parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2-4lôžkové izby 
so sprchou a WC, SAT TV, fénom, minibarom, trezorom, Wi-Fi, balkónom. STRaVo-
VaNIE: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere z výberu z menu, šalátový bufet, 
v cene voda a stolové víno. Možnosť dokúpenia obedov. PlÁŽ: široká piesočnatá, 6 
km dlhá. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. Priamo pred bazénom Diaman-
ti Beach Village a morom sa nachádza tzv. voľná pláž (bez povinnosti kupovania 
plážového servisu). ŠPoRT: cca 500 m vzdialený bazén a šmykľavky v komplexe 
Diamanti Beach Village, aquapark Atlantica je vzdialený cca 3 km, stolný tenis, 
zapožičanie bicyklov - zADARMO. PoZNÁMKa: pobytová taxa - cca 1 EUR/os./deň - 
platí sa na mieste. Pobyt so psom cca 3 EUR/deň - platí sa na mieste.

It-007R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                            od 259 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

7.4.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-4.8. 4.8.-18.8.
1.9.-22.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2+2 SWCB 2 259 299 309 399
Možné nástupy na pobyt so so so so

zĽavy na 3. a 4.lôžku: dieťa do 9 rokov - zadarmo, dieťa od 9 do 15 rokov - zľava 30 %, osoba od 15 rokov - zľava 20 %. 
zľavy na 4. lôžku: dieťa do 9 rokov - zľava 50 %, dieťa od 9 do 15 rokov - zľava 30 %, osoba od 15 rokov - zľava 20 %.

doprava:   

V cENE: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, vstup do bazéna a na šmykľavky v komplexe 
Diamanti Beach Village (16.6.-8.9.), zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. 
MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného poistenia KCP Komfort: osoby do 
18 rokov 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 1,80 EUR/deň, obedov - 89 EUR/os./
týždeň. Na vyžiadanie: detská postieľka - 59 EUR/týždeň.

dieťa
zadarmo
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Slovinsko patrí medzi pomerne malé krajiny, je viac ako o polovicu 
menšie ako Slovenská republika. Napriek tomu sa tu nachádza veľa 
miest, ktoré stojí za to navštíviť. Lesnaté kopce a vrcholky hôr lákajú 
k turistike, krasové jaskyne pritiahnu nielen speleológov. V blízkosti 
Chorvátskych hraníc ležia prímorské a klimatické kúpele Portorož, 
ktoré sa môžu pochváliť predovšetkým úžasnou parkovou výsadbou 
so stovkami ruží. Blízko Portoroža si určite nenechajte újsť známe 
sečoveljské soľné pole, kde sa dodnes ťaží soľ klasickým spôsobom 
z 13. storočia. 
Cestou do Chorvátska si v Slovinsku môžete vychutnať relax 
v niektorom z miestnych kúpeľných mestečiek. Popri hlavnom 
dopravnom ťahu Maribor-Zagreb nájdete kúpele Moravské Toplice alebo 
Ptuj. Ubytovať sa môžete v ľubovoľný deň v týždni. Veľký vodný svet 
s termálmi a množstvom bazénov ponúka kúpeľný komplex v Radenci.
Slovinci sa prezentujú ako národ športovcov, majú radi hlavne 
lyžovanie. Hnevá ich, keď si ich ľudia mýlia so Slovákmi. V ich kuchyni sa 
miešajú hlavne jedlá balkánske a talianske. Jedným z národných jedál 
a obľúbeným turistickým suvenírom je pikantná „kranjska klobasa“.

Slovinsko v číslach
Rozloha:  20 273 km²
Populácia: 2 061 085 obyvateľov
Hlavné mesto: Ľubľana (281 000 obyvateľov)
Najvyššia hora: Triglav 2 864 m n.m.

SLOVINSKO
Relax a zábava po ceste k moru

ILUSTRAČNÉ FOTO
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sloVinsko  >  BlEd / RadEnci  

Garni hotel Savica  

Poloha: renovovaný hotel sa nachádza neďaleko jazera Bled. VYBaVENIE: kaviarne, 
reštaurácie, herne, parkovisko. UBYToVaNIE: klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
alebo vaňou a WC, SAT TV, telefónom, Wi-Fi zADARMO, minibarom, trezorom, bal-
kónom. Izby 1/2+2+1 – dve 2lôžkové izby prepojené dverami, s možnosťou prístelky. 
STRaVoVaNIE: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. ŠPoRT: hostia môžu 
voľne využívať bazénový komplex kúpeľného centra v hoteli Golf. K dispozícii je golfo-
vé ihrisko (18+9 jamiek). Ďalšie športové vyžitie podľa miestne ponuky. PoZNÁMKa: 
prihlasovací poplatok cca 1 EUR/os./pobyt, miestny poplatok cca 1,30 EUR/os./deň 
– platí sa pri nástupe na recepcii hotela.

SI-008S / cENa Za oSoBU/PoBY T (EUR) od 109 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

7.1.-30.3.
27.10.-22.12.

30.3.-9.6.
29.9.-27.10.

9.6.-14.7.
22.12.-29.12.

9.9.-29.9.
14.7.-9.9.

29.12.-5.1.
UBytOvaNIE (2 NOcI) s POLPENZIOU
1/2+1 SWCB 2 109 109 129 149
1/2+2+1 B-FAMILY 4 139 149 179 199
Možné nástupy na pobyt denne denne denne denne
zĽavy pre izbu 1/2+2(+1)b-family: 1. a 2. dieťa do 12 rokov s 2 dospel. – zadarmo, 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 
– zľava 50 %. zĽavy pre izbu 1/2+1 swcb: dieťa do 12 rokov na prístelke s 2 dosp. – zadarmo, dieťa od 3 do 12 rokov 
s 1 dospelýM – zľava 30 %. osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 30 %.
doprava:  

V  cENE: 2x ubytovanie, 2x polpenzia, neobmedzený vstup do bazénu, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného ces-
tovného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov – 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov – 1,80 EUR/deň. Pri ubytovaní na 1 noc doplatok 10 %. Možnosť pobytu na 
ľubovoľný počet nocí. 

dieťa 
zadarmo

dieťa 
zadarmoklimatizácia

hotel Radin a  

Poloha: hotel Radin A v mestečku Radenci je kúpeľným centrom s dlhoročnou 
tradíciou a štyrmi prírodnými faktormi: minerálnou vodou, termálnou vodou, lie-
čivým bahnom a bioklímou. Hotel sa skladá z dvoch budov. VYBaVENIE: reštau-
rácia, kaviareň, vináreň, terasa, konferenčná sála, predajňa suvenírov, kozmetika, 
kaderníctvo, parkovisko. UBYToVaNIE: komfortne vybavené 1-2lôžkové izby so spr-
chou a WC, SAT TV, trezorom, fénom, minibarom, županom, niektoré s možnosťou 
prístelky. Niektoré izby sú s balkónom. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou 
bufetu. ŠPoRT: komplex 10 bazénov s celkovou rozlohou 1 460 m2 - vnútorné 
a vonkajšie bazény s termálnou vodou (33-37 °C), vnútorný plavecký bazén (28-
29°C), detský bazén (28-34°C), vírivky, vodné atrakcie, sauny (fínska, bylinková, 
parná, vonkajšia s vírivkou, ultrafialová), centrum zdravia (rehabilitačné a welness 
služby, kozmetický a kadernícky salón, posilňovňa), ihrisko na plážový volejbal. Po-
ZNÁMKa: registračný poplatok 1 EUR/os./pobyt, miestny poplatok - cca 1,50 EUR/
os./deň - platí sa pri nástupe na recepcii hotela.

SI-008R / cENa Za oSoBU/T ý ŽdEň (EUR)                                                                                od 99 EuR / os.

IzBA
PRI 

POČTE 
OSÔB

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

 19.8.-14.10., 18.11.-25.11.

7.1.-2.2.
3.6.-22.6.

25.11.-21.12.

27.4.-2.5., 6.7.-19.8.,
14.10.-18.11.,

21.12.-1.1.2019

UBytOvaNIE (2 NOcI) s POLPENZIOU

1/2 SWC-ECONOMY 2 109 99 119
1/2+1 SWCB 2 109 119 129
1/1 SWC 1 139 149 159
Možné nástupy na pobyt denne denne denne
zĽavy: 1.dieťa do 6 rokov na prístelke s 2 dosp. - zadarmo, 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, 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.-29.12.2018.

doprava:   

V cENE: 2x ubytovanie, 2x polpenzia, neobmedzený vstup do bazéna, zákonné pois-
tenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovné-
ho poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
- 1,80 EUR/deň, obedov - 19,50 EUR/os./deň. Možnosť pobytu na ľubovoľný počet 
nocí. Pri ubytovaní na 1 noc doplatok 10 %.

– 8 % do 28. 2.– 8 % do 28. 2.

wi-fi
zadarmo

wi-fi
zadarmo

vonkajší 
bazén

vonkajší 
bazén

vnútorný 
bazén wellness
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sloVinsko  >  PTuj

Grandhotel Primus  a bungalovy 

poistenie KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov - 1,80 
EUR/deň, obedov - 24 EUR/os./deň v hoteli, 13 EUR/os./deň v bungalovoch. Možnosť 
pobytov na ľubovoľný počet nocí. 

SI-008P / cENa Za oSoBU/PoBY T (EUR) od 129 EuR / os.
IzBA

PRI   
POČTE 
OSÔB

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

19.8.-14.10.,18.11.-25.11.

7.1.-2.2.
3.6.-22.6.

25.11.-21.12.

27.4.-2.5., 6.7.-19.8.,
14.10.-18.11.,

21.12.-1.1. 2019
UBytOvaNIE (2 NOcI) s POLPENZIOU
1/2 SWCB-ECONOMY 2 139 129 149
1/2+1 SWCB 2 159 149 169
Možné nástupy na pobyt denne denne denne
ZľaVY: 1. dieťa do 6 rokov na prístelke s 2 dosp. – zadarmo. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa 
do 6 rokov s 1 dospelýM - 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.-29.12.2018.

SI-008M / cENa Za oSoBU/PoBY T (EUR) od 79 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

1.1.-7.1., 23.2.-4.3.,
16.3.-26.4., 2.5.-29.6., 

19.8.-7.10., 26.10.-4.11.

1.1.-8.1., 24.2.-5.3.,
17.3.-26.4., 2.5.-30.6., 

20.8.-8.10., 27.10.-5.11.

26.4.-2.5.,
29.6.-19.8.,

21.12.-1.1. 2019
UBytOvaNIE (2 NOcI) s POLPENZIOU
1/2 SWCB 2 89 79 99
1/2+2 SWCB 2 89 89 99
Možné nástupy na pobyt denne denne denne
ZľaVY: 1. dieťa do 6 rokov na prístelke s 2 dosp. – zadarmo. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelýMi - zľava 50 %. dieťa 
do 6 rokov s 1 dospelýM – 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 %.
doprava:  

Poloha: luxusný Grand hotel a rodinné 
bungalovy sa nachádzajú cca 1 km od cen-

tra mesta, v blízkosti termálnych kúpeľov a aquaparku. Hotel bol pomenovaný podľa sláv-
neho rímskeho generála Marca Antonia Prima. Samotná stavba, vybavenie a interiér hotela 
s garanciou vysokého štandardu služieb akoby dýchajú históriou a pamiatkou na Rímske 
impérium. VYBaVENIE: reštaurácia, aperitív bar, bar pri bazéne, nočný klub Gemina XIII, 
miestnosti pre semináre, predajňa suvenírov, Wi-Fi na recepcii zADARMO, parkovisko, garáž 
(za poplatok 5 EUR/deň), trezor na recepcii, výťah. UBYToVaNIE: HOTEL (SI-008P) typ ECO-
NOMY (20 m2) - klimatizované 2lôžkové izby s manželskou posteľou s veľkosťou 160 cm, so 
sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, trezorom, minibarom, pripojením na internet, typ 
1/2+1 SWCB (26 m2) s lôžkom s veľkosťou 180 cm, má vaňu a možnosť prístelky (rozkl.kres-
lo). BUNGALOVY (SI-008M) – renovované 2lôžkové izby so sprchou a WC, telefónom, SAT TV, 
chladničkou, terasou, s možnosťou až 2 prísteliek. STRaVoVaNIE: raňajky a večere formou 
bufetu s možnosťou dokúpenia obedov, v centrálnej reštaurácii. ŠPoRT: bazény s termálnou 
vodou nazývané ,,Vespasianus“ - jeden vonkajší a niekoľko vnútorných kúpalísk, detský ba-
zén, whirlpool, wellness centrum Valens Augusta so štýlovou časťou - japonskou, indickou, 
rímskou, egyptskou. Saunový svet Flavia - 9 druhov sáun, moderné fitness, aerobic, golf, 
minigolf, tenis, animácie pre deti, jazda na koni, cyklistika. Aquapark Ptuj - 12 vnútorných i 
vonkajších bazénov s termálnou vodou, niekoľko šmykľaviek, vírivé vane, podvodné masážne 
prúdy a bazén s umelými vlnami. Hostia majú ďalej k dispozícii sauny, masáže, kúpele, para-
fínové obklady a rôzne druhy terapií (za poplatok). K hotelu patrí 18 jamkové golfové ihrisko 
(vybavenie je možné prenajať na mieste). PoZNÁMKa: vstup do Aquaparku Pruj zADARMO. 
Registračmý popltok cca 1 EUR/os./pobyt, miestny popolatok cca 1,30 EUR/os./deň – platí 
sa pri nástupe na recepcii hotela.
V cENE: 2x ubytovanie, 2x polpenzia, neobmedzený vstup do bazénov, zákonné pois-
tenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestovného 

wellness klimatizácia vonkajší 
bazén

vnútorný 
bazén

dieťa 
zadarmo

Odporúčame pre rodiny s deťmi

–8 % do 28. 2.

wi-fi
zadarmo
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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
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 za-
darmo 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, neobmedzený vstup do bazénov, zákonné 
poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného ce-
stovného poistenie KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 
rokov - 1,80 EUR/deň, obedov 15 EUR/os./deň. Možnosť pobytu na ľubovoľný počet 
nocí. Pri ubytovaní na 1 noc doplatok 10 %.

Poloha: nachádza sa uprostred vnútrozemských kúpeľov Moravske Toplice, ktoré patria 
medzi najznámejšie v celom Slovinsku. Skladá sa zo skupiny domčekov, ktoré vytvárajú do-
jem typickej dedinky Prekmurje. Stojí v tesnej blízkosti golfového ihriska. VYBAVENIE: rešta-
urácia, bar, predajňa suvenírov, parkovisko. UBYToVaNIE: typ 1/2+1 AP - 2lôžková spálňa 
na otvorenej galérii, denná miestnosť s možnosťou prístelky, sprcha a WC, SAT TV, vždy 
vybavený kuchynský kút, terasa. Typ 1/2+1 BGW – 2lôžková spálňa s možnosťou prístelky 
(vhodná pre dieťa do 12 rokov), sprcha a WC, SAT TV. STRaVoVaNIE: raňajky a večere 
formou bufetu, s možnosťou dokúpenia obedov, v hoteli Termal. ŠPoRT: Aquapark - Terme 
3000 s vodnými atrakciami (šmykľavky so zvukovými a vizuálnymi efektmi, tobogany, vodo-
pády, masážne trysky, saunový svet, špeciálna detská riviéra), kúpeľné centrum Termalium 
(masáže, kúpele, inhalácia, kozmetické služby, pedikúra, manikúra, liečebné procedúry ako 
elektroterapia, magnetoterapia, liečebné masáže a kúpele), ihrisko na loptové hry - volejbal, 
basketbal, hádzaná, futbal, tenisové a bedmintonové kurty, požičovňa bicyklov, animácie, 
aerobic. Terme 3000 ponúka 18 jamkové golfové ihrisko (príslušenstvo možno prenajať na 
mieste). PoZNÁMKa: hostia majú neobmedzený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 von-
kajšími a vnútornými bazénmi s celkovou vodnou plochou 5 000 m2. Registračný poplatok 
cca 1 EUR/os./pobyt a miestny poplatok - cca 1,30 EUR/os./deň - podľa miestnej vyhlášky, 
platí sa pri nástupe na recepcii hotela.

SI-008v / cENa Za oSoBU/PoBY T (EUR) od 84 EuR / os.
IzBA

PRI 
POČTE 
OSÔB

1.1.-7.1., 23.2.-4.3.,
16.3.-26.4., 2.5.-29.6.,

19.8.-7.10., 26.10.-4.11.
7.1.-23.2., 4.3.-16.3.,

7.10.-26.10., 4.11.-21.12.

26.4.-2.5.,
29.6.-19.8.,
21.12.-1.1.

sI-008v - aPartMÁNy trOBENtIca****- UBytOvaNIE (2 NOcI) s POLOPENZIOU
1/2+1 AP 2 101 99 109
sI-008B - BUNgaLOvy tErMaL***- UBytOvaNIE (2 NOcI) s POLOPENZIOU
1/2+1 BGW 2 92 84 97
Možné nástupy na pobyt denne denne denne
zĽavy: dieťa do 6 rokov na prístelke s 2 dospelými - zadarmo, 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 %.

V cENE: 2x ubytovanie, 2x polpenzia, neobmedzený vstup do bazénov, zákonné po-
istenie podľa zákona č. 281/2001 z.z. MoŽNoSŤ doKÚPENIa: komplexného cestov-
ného poistenia KCP Komfort: osoby do 18 rokov - 1,10 EUR/deň, osoby nad 18 rokov 
- 1,80 EUR/deň, obedov 13 EUR/os./deň. Možnosť pobytu na ľubovoľný počet nocí. 

dieťa 
zadarmo klimatizácia vonkajší 

bazén
vnútorný 
bazén

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

ap. Trobentica a bungalovy Termal  / 

BunGaloVy

dieťa 
zadarmo klimatizácia vonkajší 

bazén
vnútorný 
bazén

– 8 % do 28. 2.

Hotel ajda, Hotel livada – Moravske toplice a ďalšie na www.ckvt.sk  |

wellness wellness
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všeobeCné podMienky predaja

všeobecné zmluvné podmienky predaja, účasti, roz-
sahu a  kvality služieb zahrnutých do cien zájazdov 
cestovnej kancelárie vítkovice tours s.r.o. o.z. - ičo 
36065463 (ďalej len všeobecné podmienky predaja). 
nasledujúce všeobecné podmienky predaja platia 
pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu 
organizované cestovnou kanceláriou vítkovice tours 
s.r.o. (ďalej len ckvt). neoddeliteľnou súčasťou týchto 
všeobecných podmienok predaja je „reklamačný pori-
adok“ a kartička poistenia záruky proti úpadku ckvt. 
zákazník je povinný zoznámiť sa s informáciami, ktoré 
ckvt k  danému typu zájazdu poskytuje. nižšie uve-
dené všeobecné podmienky ckvt sú neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu medzi zákazníkom 
a ckvt.
i. vznik zmluvnéHo vzťaHu
Zmluvný vzťah medzi CkVt a zákazníkom vzniká uzavre-
tím Zmluvy o obstaraní zájazdu, úhrady zálohy či celej či-
astky zákazníkom na účet CkVt a jej potvrdenia zo strany 
CkVt. Zákazník obdrží návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu, 
ktorý po vyplnení a podpísaní odovzdá alebo zašle CkVt 
a uhradí zálohu na účet CkVt do termínu platnosti re-
zervácie. týmto okamihom nadobúda Zmluva o obstaraní 
zájazdu platnosť a účinnosť a ďalej zákazník potvrdzuje, 
že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami predaja, 
rešpektuje ich a súhlasí s nimi. potvrdením Zmluvy o ob-
staraní zájazdu sa Ck zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť 
služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. CkVt poskytuje 
svoje služby všetkým záujemcom bez obmedzenia, osoby 
mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby v sprievode 
osoby staršej ako 18 rokov a osoby staršie ako 15 rokov 
a  mladšie ako 18 rokov s  písomným súhlasom svojho 
zákonného zástupcu. katalógy zájazdov sú vydávané 
v  značnom predstihu. CkVt si preto vyhradzuje právo 
oznámiť pred uzatvorením Zmluvy o  obstaraní zájazdu 
zmeny údajov a  konečných cien uvedených v  katalógu 
zájazdov. V prípade, že sa údaje na Zmluve o obstaraní 
zájazdu a v katalógu odlišujú, sú záväzné údaje uvedené 
v Zmluve o obstaraní zájazdu, potvrdené zo strany CkVt. 
CkVt si vyhradzuje právo meniť/upresňovať údaje a infor-
mácie v priebehu platnosti katalógu a ponúk.
ii. cenové poDmienky
konečnou cenou zájazdu sa rozumie cena, ktorá je uve-
dená v Zmluve o obstaraní zájazdu a ktorú potvrdí CkVt. 
Ceny sú cenami zmluvnými medzi CkVt na strane jednej 
a zákazníkom na strane druhej. obsah cien je uvedený pri 
ponuke jednotlivých služieb. Ceny sú s  dph. CkVt má 
právo do 21. dňa pred realizáciou zájazdu jednostranným 
úkonom zvýšiť cenu zájazdu, a to v prípadoch, ak po dá-
tume stanovenia cien v katalógu a v Zmluve o obstaraní 
zájazdu došlo ku zmene cien za dopravu, vrátane cien po-
honných hmôt alebo platieb spojených s dopravou, napr. 
letiskových, palivových, bezpečnostných, prístavných po-
platkov, ktoré sú zahrnuté v konečnej cene zájazdu, alebo 
pokiaľ by došlo ku zmene zmenného kurzu EUr k USd či 
CZk, použitého na určenie konečnej ceny zájazdu, a  to 
o viac ako o 10 %. 
spôsob výpočtu zvýšenia ceny zájazdu: 
a)  pri zvýšení ceny za dopravu vrátane pohonných hmôt 

čiastku, ktorá zodpovedá podielu, ktorý pripadne 
na jedného zákazníka, keď sa celkové zvýšenie ceny 
z  tohto dôvodu delí celkovým počtom zákazníkov 
tohto zájazdu.

b) pri zvýšení platieb spojených s  dopravou, napr. 
letiskových, palivových, bezpečnostných a  prístavných 
poplatkov, ktoré sú zahrnuté v  cene zájazdu o  čiastku 
zodpovedajúcu zvýšenej platbe na osobu.
c)  pri zvýšení zmenového kurzu EUr použitého pre 

stanovenie ceny zájazdu v priemere o viac než 10%, 
o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny 
kurzu služieb zaplatených v cudzej mene. rozhodujú-
ci deň, kedy bola stanovená cena služieb, je uvedený 
v  katalógu, cenníku alebo v  inej forme ponuky zá-
jazdov.

V tomto zmysle upravené ceny zájazdov sú platné odo dňa 
vyhlásenia úpravy cien a  vzťahujú sa na všetky služby, 
ktoré zatiaľ objednávateľ nečerpal, a  ktoré sú súčasťou 
konečnej ceny zjednanej v  Zmluve o  obstaraní zájazdu. 
písomné oznámenie o zvýšení ceny zašle CkVt objedná-
vateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu. pokiaľ 
je CkVt nútená vonkajšími okolnosťami zvýšiť konečnú 
cenu zájazdu za iných ako vyššie uvedených podmienok, 
navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy o  obstaraní 
zájazdu. Ak objednávateľ nesúhlasí so zmenou Zmluvy 
o obstaraní zájazdu, má právo od Zmluvy o obstaraní zá-
jazdu odstúpiť v lehote 5 dní od momentu, kedy mu bola 
navrhnutá zmena Zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade, 
že objednávateľ neodstúpi od Zmluvy o obstaraní zájazdu 
v určenej lehote platí, že so zmenou Zmluvy o obstaraní 
zájazdu súhlasí. Náklady CkVt na vedľajšie služby, ktoré 
nie sú súčasťou ceny, ako napríklad telefonické, e-mailové 
alebo faxové vyžiadanie služieb v  zahraničí, rezervácia, 
telefonické alebo elektronické vyžiadania do zahraničia 
i v tuzemsku, o ktoré objednávateľ CkVt požiada, hradí 
objednávateľ a budú účtované oddelene od dohodnutej 
ceny zájazdu ako jednorázový poplatok. prípadné zľavy 
či úpravy zníženia cien vyhlásené ckvt po dátume 
uzavretia zmluvy o  obstaraní zájazdu medzi ckvt 
a  objednávateľom, nezakladajú právo objednávateľovi 
žiadať dodatočne poskytnutie zľavnenej ceny. 
iii. platobné poDmienky
CkVt má právo na zaplatenie ceny za služby pred ich 
poskytnutím a  objednávateľ je povinný uhradiť cenu 
zájazdu pred jeho zahájením a cenu jednotlivých služieb 
pred ich poskytnutím. objednávateľ je povinný zaplatiť pri 
uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu minimálnu zálohu 
vo výške 50 % z celkovej konečnej ceny zájazdu (vrátane 
fakultatívnych služieb), prípadne inú čiastku stanovenú 
CkVt. V  prípade nedodržania termínu úhrady ceny zá-
jazdu zjednaného v Zmluve o obstaraní zájazdu, je CkVt 
oprávnená jeho účasť na zájazde zrušiť s tým, že náklady 
spojené so zrušením účasti (odstupné/stornopoplatky) 
hradí objednávateľ. V prípade, že konečná cena zájazdu 
uvedená na zmluve o  obstaraní zájazdu obsahuje aj 
poistenie, je v zálohe zahrnutá aj platba za poistenie. do-
platok celkovej dohodnutej ceny zájazdu, ktorá s ním bola 
zjednaná v Zmluve o obstaraní zájazdu, je objednávateľ 
povinný uhradiť najneskôr v  lehote 30 dní pred realizá-
ciou a začiatkom čerpania služieb dohodnutých v Zmluve 
o obstaraní zájazdu. V prípade vzniku zmluvného vzťahu 
v dobe kratšej ako 30 dní pred realizáciou a začiatkom 
zájazdu je zákazník povinný uhradiť 100 % z celkovej ceny 
zájazdu. pri platení zloženkou sa termínom zaplatenia 
rozumie termín, v ktorom CkVt obdrží fyzicky finančné 
prostriedky. pri platbe faktúrou, platobnou kartou ale-
bo bezhotovostným prevodom sa termínom zaplatenia 
rozumie termín, v ktorom je na účet CkVt pripísaná po-
žadovaná čiastka. pri platbe zálohy alebo celkovej čiastky 
za zájazd na faktúru bude od objednávateľa súčasne 
požadované zaplatenie zálohy vo výške 40 EUr v hoto-
vosti za každú osobu uvedenú na Zmluve o  obstaraní 
zájazdu. o túto čiastku bude po zaplatení faktúry znížený 
požadovaný doplatok do celkovej ceny zájazdu. pri vzniku 
preplatku bude tento rozdiel vrátený objednávateľovi. 
v  prípade úhrady zájazdu v  termíne kratšom ako 14 
dní pred začiatkom čerpania služieb, je objednávateľ 

povinný platbu realizovať hotovostným vkladom na 
účet ckvt alebo v kancelárii ckvt. V prípade nedodr-
žania termínu zaplatenia ceny zájazdu objednávateľom, 
má CkVt právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu 
s tým, že objednávateľ je povinný uhradiť odstupné podľa 
článku VI. bez zaplatenia celkovej ceny zájazdu v  lehote 
uvedenej v Zmluve o obstaraní zájazdu, nemá objedná-
vateľ nárok zúčastniť sa zájazdu a čerpať služby. doklad 
na ubytovanie a čerpanie ďalších služieb (Voucher) bude 
objednávateľovi odovzdaný výhradne až po 100% úhrade 
plnej ceny zájazdu. Ak stornuje objednávateľ (fyzická oso-
ba) zájazd, na ktorý dostal príspevok od zamestnávateľa 
a zamestnávateľ uhradil finančnú čiastku na účet CkVt, 
vráti CkVt príslušnú čiastku zamestnávateľovi po odpo-
čítaní stornopoplatkov.
iv. zĽavy
Zľavy sa poskytujú zo základnej, tzn. katalógovej ceny za 
pobyt (neposkytujú sa z fakultatívnych služieb – leteckej 
a autobusovej dopravy, zo služieb zakúpených navyše, ako 
napr. z doplatku za stravovanie a pod.). akékoľvek zľavy 
môžu byť uplatnené len pri rezervácii pobytu pred uza-
tvorením zmluvy o obstaraní zájazdu, nemôžu byť ná-
rokované dodatočne po uzatvorení zmluvy o obstaraní 
zájazdu. pri zľavách, pri ktorých je nutné doložiť preukaz 
členstva alebo zamestnanca, je nutné tento preukaz pred-
ložiť tiež pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu. 
Zľavy deťom na prístelkách sú poskytované podľa veku 
detí v poradí od najstaršieho po najmladšieho a súčasne 
deti nemôžu byť umiestnené na základné lôžka v izbách, 
pokiaľ tieto lôžka je možné obsadiť dospelými osobami. 
podmienky poskytovania zliav pre deti sú uvedené pri 
jednotlivých ubytovacích kapacitách. rozhodujúce pre 
uplatnenie týchto zliav je dosiahnutý vek dieťaťa a počet 
dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom v izbe 
(osôb platiacich plnú cenu za zájazd). V prípade, že dieťa 
dosiahne vekovú hranicu pre poskytnutie zľavy v priebe-
hu zájazdu, bude cena účtovaná, ako by túto hranicu dosi-
ahlo už pred začiatkom zájazdu. Na zľavy pre 2 a viac detí 
ubytovaných spoločne s 1 dospelým, prípadne zľavy pre 
deti ubytované v samostatnej izbe, sa informujte v CkVt. 
Ak je pri objekte uvedená rodinná cena, platí vždy len pre 
4 osoby v uvedenom počte a type izieb. Na túto rodinnú 
cenu sa neposkytujú už žiadne ďalšie zľavy.
v.  zmeny služieb, zmeny proGramu, oDstúpenie 

oD zmluvy a zrušenie zájazDu
pokiaľ nastanú závažné okolnosti (vyplývajúce aj zo zmien 
spôsobených dodávateľom), ktoré CkVt bránia poskytn-
úť služby podľa dojednaných cien a podmienok Zmluvy 
o obstaraní zájazdu alebo závažné okolnosti, ktoré majú 
charakter vyššej moci, je CkVt oprávnená odstúpiť od 
Zmluvy o obstaraní zájazdu a  zájazd kedykoľvek zrušiť. 
pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré bránia CkVt dodržať pro-
gram podľa zjednaných podmienok Zmluvy o  obstaraní 
zájazdu a má možnosť alebo bola nútená uskutočniť ich 
zmenu, je CkVt povinná o  týchto zmenách informovať 
objednávateľa bez zbytočného odkladu. objednávateľ 
má právo v prípade neakceptácie zmien v Zmluve o ob-
staraní zájazdu na odstúpenie od Zmluvy o  obstaraní 
zájazdu. V  tomto prípade a  v  prípade zrušenia zájazdu 
z  dôvodu vyššej moci má právo na vrátenie zaplatenej 
ceny alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky 
na uhradenie ceny náhradného plnenia, bez akýchkoľvek 
stornopoplatkov. pokiaľ objednávateľ neodstúpi od Zmlu-
vy o obstaraní zájazdu v  lehote do 5 dní od doručenia 
návrhu zmien v Zmluve o obstaraní zájazdu, predpokladá 
sa, že so zmenou súhlasí. CkVt má právo zrušiť zájazd 
najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ nebol 
dosiahnutý minimálny počet objednávateľov pri zájazdoch 

s dopravou organizovanou CkVt takto:
a)  35 osôb platiacich plnú katalógovú cenu prepravy 

v autobuse do 48 miest,
b)  40 osôb platiacich plnú katalógovú cenu prepravy 

v autobuse do 60 miest,
c)  50 osôb platiacich plnú katalógovú cenu letenky 

v lietadle do 78 miest,
d)  100 osôb platiacich plnú katalógovú cenu letenky 

v lietadle nad 132 miest.
pri ostatných zájazdoch má CkVt právo zrušiť zájazd, 
pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov 
ako je uvedené v  katalógu. o  zrušení zájazdu je CkVt 
povinná informovať objednávateľa písomne najneskôr 
21 dní pred začiatkom zájazdu alebo začiatkom čerpania 
zaplatených služieb. V takomto prípade má objednávateľ 
právo na vrátenie celej čiastky bez ďalších náhrad. Ak 
došlo k  nesplneniu programu alebo niektorých služieb 
vinou CkVt v  priebehu pobytu, má zákazník právo na 
náhradu len do výšky nevyužitých služieb mimo nárokov 
uvedených v  článku VIII. CkVt si vyhradzuje právo na 
zmenu dátumu a hodiny príjazdu a odjazdu, nástupné-
ho miesta, a to v prípade nedosiahnutého minimálneho 
počtu 10 účastníkov z  daného nástupného miesta (vo 
výnimočných prípadoch aj niekoľko hodín pred plánova-
ným odjazdom). V tomto preberá na seba CkVt náklady 
na autobusový lístok či vlakový lístok 2. triedy do nového 
najbližšieho možného miesta nástupu či výstupu, ktoré 
CkVt zákazníkovi oznámi obratom pri vzniku tejto zme-
ny. V prípade, že klient chce do náhradného nástupného 
miesta využiť vlastný automobil, potom má nárok na 
preplatenie pohonných hmôt len do výšky hodnoty auto-
busových lístkov alebo vlakových lístkov 2. triedy. CkVt 
má právo na zmenu trasy a vecného i časového programu 
v dôsledku zásahu vyššej moci, v dôsledku rozhodnutia 
štátnych orgánov, ktoré majú priamy i nepriamy dopad na 
kalkuláciu cien zájazdov, a tiež v dôsledku mimoriadnych 
okolností (neistá politická a vojenská situácia v navštíve-
nej krajine), štrajkov, dopravných problémov a  porúch 
dopravných prostriedkov, nešťastí a  ďalších okolností, 
ktoré CkVt nemohla ovplyvniť. CkVt nepreberá vo vyššie 
uvedených prípadoch zodpovednosť za následky a škody, 
ktoré vyplývajú zo zmeny programu a ceny zájazdu. CkVt 
nepreberá zodpovednosť za zrušenie zájazdu a za zmeny 
programu zájazdu, trasy a služieb z dôvodu zásahu vyššej 
moci. V tomto prípade môže CkVt zabezpečiť len služby 
v súlade so svojimi možnosťami. pri zájazdoch, ktoré boli 
zrušené z dôvodov zásahu vyššej moci, garantuje CkVt 
objednávateľovi vrátenie peňazí, ktoré objednávateľ 
zaplatil CkVt.
vi.  zmena zmluvy o obstaraní zájazDu zo stra-

ny objeDnávateĽa
1. zmena termínu zájazdu, zmena miesta zájazdu, zme-
na typu ubytovania, zmena druhu dopravy v  Zmluve 
o  obstaraní zájazdu na základe písomnej požiadavky 
objednávateľa, bude zo strany CkVt realizovaná, pokiaľ 
budú reálne podmienky pre túto zmenu. požiadavky zá-
kazníka na zmenu Zmluvy o  obstaraní zájazdu sú platné 
až po písomnom potvrdení CkVt. Za zmenu termínu 
zájazdu alebo zmenu miesta zájazdu alebo zmenu typu 
ubytovania alebo druhu dopravy v  Zmluve o  obstaraní 
zájazdu zo strany objednávateľa je objednávateľ povinný 
uhradiť čiastku 17 EUr za každú zúčastnenú osobu vráta-
ne detí, pokiaľ prevedie objednávateľ túto zmenu v dobe 
30 a viac dní pred zahájením čerpania služieb. pokiaľ je 
zmena termínu zájazdu alebo miesta zájazdu, zmena typu 
ubytovania alebo zmena typu dopravy prevedená zo stra-
ny objednávateľa v  Zmluve o obstaraní zájazdu v dobe 
29 a menej dní pred zahájením čerpania služieb, je táto 
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zmena považovaná za odstúpenie od Zmluvy o obstaraní 
zájazdu zo strany zákazníka podľa bodu VII. s povinnos-
ťou uhradiť stornopoplatky tam uvedené. Vyššie uvedené 
vyplýva z prísnych podmienok pre zmeny a storná zo stra-
ny ubytovacích zariadení. pri určení počtu dní pri zmene 
sa do stanoveného počtu dní započítava i deň, kedy došlo 
k doručeniu oznámenia do CkVt o zmene. do počtu dní 
sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá 
služba (odlet, odjazd či nástup na zájazd, pobyt).
2. zmenu mena objednávateľa a iných osobných údajov, 
zmenu adresy objednávateľa či meno osoby (náhrad-
ník), ktorá sa namiesto neho zájazdu zúčastní, musí ob-
jednávateľ písomne oznámiť CkVt. dňom preukázaného 
doručenia oznámenia do CkVt v nižšie uvedenej lehote, 
sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. oznáme-
nie musí obsahovať prehlásenie nového objednávateľa, 
že súhlasí s  uzatvorenou Zmluvou o  obstaraní zájazdu 
a  spĺňa všetky podmienky stanovené pre poskytnutie 
zájazdu. Za zmenu osoby objednávateľa v Zmluve o ob-
staraní zájazdu realizovanú 7 a viac dní pred zahájením 
čerpania služieb, je objednávateľ povinný zaplatiť 17 EUr 
za každú preknihovanú osobu, vrátane detí. pokiaľ je 
zmena osoby objednávateľa v Zmluve o obstaraní zájazdu 
realizovaná v dobe 6 a menej dní pred zahájením čerpa-
nia služieb, je táto zmena považovaná za odstúpenie od 
Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany objednávateľa podľa 
bodu VII. s povinnosťou uhradiť odstupné tam uvedené. 
Za zmenu mena a iných osobných údajov vrátane adresy 
objednávateľa v  Zmluve o  obstaraní zájazdu prevedenú 
pred zahájením čerpania služieb je zákazník povinný 
zaplatiť 17 EUr za každú realizovanú zmenu. pri určení 
počtu dní pri zmene sa do stanoveného počtu dní zapo-
čítava i deň, kedy došlo k doručeniu oznámenia do CkVt 
o  zmene. do počtu dní sa nezapočítava deň, v  ktorom 
má byť poskytnutá prvá služba (odlet, odjazd či nástup 
na zájazd, pobyt). Ak dôjde k  zmene osoby či termínu 
v  Zmluve o  obstaraní zájazdu, kde bola čerpaná zľava 
za včasný nákup, je uskutočnená nová rezervácia a nová 
Zmluva o obstaraní zájazdu s aktuálnymi cenovými podm-
ienkami. V tomto prípade pôvodná zľava za včasný nákup 
nie je novo uzavretej zmluve priznaná. pôvodný i  nový 
objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za za-
platenie ceny zájazdu a nákladov CkVt, ktoré sú spojené 
s realizáciou zmeny.
3. zmena počtu osôb v zmluve o obstaraní zájazdu:
a)  ak stornuje 1 osoba v  dvojlôžkovej izbe alebo viac 

lôžkovej izbe, dochádza k zmene Zmluvy o obstaraní 
zájazdu a súčasne k zmene celkovej ceny, kedy je po-
vinná zaplatiť zostávajúca osoba/osoby príplatok za 
jednolôžkovú izbu alebo doplatiť neobsadené lôžka. 
pokiaľ tento príplatok nebude uhradený, tieto osoby 
nespĺňajú podmienky pre vystavenie ubytovacieho 
preukazu – voucheru a nemôžu im byť poskytnuté 
služby zo strany CkVt.

b)  V  prípade, že objednávateľ zakúpi celý apartmán 
a  jedna alebo viac osôb v  apartmáne vykonajú 
storno, sú zostávajúce osoby v Zmluve o obstaraní 
zájazdu povinné doplatiť v stanovenej lehote rozdiel 
do pôvodnej ceny apartmánu. pokiaľ to objednávateľ 
neurobí, má CkVt právo na odstúpenie od Zmluvy 
o obstaraní zájazdu z dôvodu porušenia povinností 
zo Zmluvy o  obstaraní zájazdu objednávateľom 
s  tým, že mu vznikne nárok na storno uvedené 
v článku VII.

vii.  oDstúpenie oD zmluvy zo strany objeDná-
vateĽa – stornopoplatky 

objednávateľ má právo pred začiatkom zájazdu odstúpiť 
od uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu s CkVt (stor-

novať zájazd). toto odstúpenie je objednávateľ povinný 
urobiť písomne, pričom storno účasti na zájazde je CkVt 
akceptované v prípade, že je podpísané objednávateľom, 
ktorý svoju účasť na zájazde stornuje alebo je jej opráv-
neným zástupcom. Zmluvný vzťah sa zruší a  účasť sa 
stornuje ku dňu, kedy je písomné odstúpenie (storno 
zájazdu) doručené CkVt. V  takomto prípade má CkVt 
právo účtovať stornopoplatky podľa týchto Všeobecných 
podmienok predaja z ceny zakúpených služieb (obsah viď 
bod II. Cenové podmienky). poplatky za preknihovanie 
a komplexné cestovné poistenie (viď. bod VI.) nie sú zapo-
čítavané do ceny zájazdu pri výpočtoch stornopoplatkov. 
Stornopoplatok hradí objednávateľ a je účtovaný zo stra-
ny CkVt ihneď. čiastka za zakúpené poistenie sa kliento-
vi nevracia. CkVt má právo odpočítať stornopoplatok od 
zaplatenej celej alebo čiastočnej zálohovej platby. Ak budú 
stornopoplatky vyššie ako objednávateľom uhradená zá-
loha, je objednávateľ povinný uhradiť tento rozdiel do 14 
dní od vyhotovenia doúčtovania. pri odstúpení od Zmluvy 
o obstaraní zájazdu je objednávateľ povinný vrátiť všetky 
ceniny (voucher), inak mu CkVt po odčítaní príslušného 
stornopoplatku nevráti peniaze až do preukázania, že tie-
to ceniny nezneužil. po odpočte stornopoplatku a vrátení 
cenín zo strany zákazníka do CkVt obdrží zákazník späť 
zvyšok zo zaplatenej čiastky. Výška stornopoplatku závisí 
od doby, kedy CkVt obdrží požiadavku objednávateľa na 
storno zájazdu a to:
a)  40 dní a  viac pred začiatkom zájazdu 29 EUr/za 

každú osobu na Zmluve o obstaraní zájazdu
b)  39 až 30 dní pred začiatkom zájazdu 20 % z  ceny 

zájazdu minimálne však 29 EUr/za každú osobu na 
Zmluve o obstaraní zájazdu

c)  29 až 8 dní pred začiatkom zájazdu 50 % z  ceny 
zájazdu, minimálne však 29 EUr/za každú osobu na 
Zmluve o obstaraní zájazdu,

d)  7 až 4 dni pred začiatkom zájazdu 90 % z ceny zá-
jazdu, minimálne však 29 EUr/za každú osobu na 
Zmluve o obstaraní zájazdu

e)  3 dni a menej pred začiatkom zájazdu 100 % z ceny 
zájazdu, minimálne však 29 EUr/za každú osobu na 
Zmluve o obstaraní zájazdu.

f)  V  prípade odstúpenia zákazníka od uzatvorenej 
Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá nezahŕňa leteckú 
dopravu má CkVt právo účtovať odstupné vo výške 
100% z  ceny leteckej dopravy (letenky, transferu, 
príslušných táx). Z  ostatných služieb uvedených 
v Zmluve o obstaraní zájazdu má CkVt právo účtovať 
odstupné podľa Všeobecných podmienok predaja.

g)  Na vybrané ubytovacie zariadenia sa vzťahujú indi-
viduálne stornopodmienky dané hotelierom a  nie 
sú v  súlade s  vyššie uvedenými stornopoplatkami. 
tieto informácie sú uvedené v popisných textoch pri 
konkrétnych kapacitách v katalógoch CkVt alebo na 
webových stránkach www.ckvt.sk.

Vyššie uvedené vyplýva z prísnych podmienok pre zme-
ny a storná zo strany ubytovacích zariadení a leteckých 
spoločností. pri určovaní počtu dní pre výpočet storno-
poplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj 
deň, kedy došlo k doručeniu oznámenia žiadosti o stor-
novaní zájazdu do CkVt. do počtu dní sa nezapočítava 
deň, v  ktorom má byť poskytnutá prvá služba (odlet, 
odchod alebo nástup na zájazd, pobyt). V prípade, že sa 
objednávateľ nedostaví k čerpaniu služieb v mieste jeho 
ubytovania v deň uvedenom vo voucheri, alebo zmešká 
odchod (odlet) zájazdu, alebo musí byť zo zájazdu vylúče-
ný, alebo sa zájazdu nezúčastní v dôsledku ním dodaných 
nesprávnych či neúplných údajov v Zmluve o obstaraní zá-
jazdu, nedodržaním colných, pasových, devízových alebo 

iných predpisov, nemá nárok na vrátenie ním zaplatenej 
finančnej čiastky, nejedná sa o  storno zájazdu, pokiaľ 
nebolo v  tento deň nahlásené v CkVt alebo jej zástup-
com. V prípade, že objednávateľ v priebehu zájazdu na 
základe svojho želania zruší časť zájazdu alebo dobrovoľne 
nevyčerpá niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok 
na vrátenie pežaní za nevyčerpané služby. Ak objednáva-
teľ stornuje účasť na zájazde pred jeho začiatkom a má 
dojednané komplexné cestovné poistenie zájazdu vráta-
ne storna zájazdu, môže v  poisťovni uplatniť nárok na 
úhradu časti stornopoplatku účtovaného zo strany CkVt. 
Zrušenie účasti na zájazde musí poistený alebo oprávnená 
osoba (v  zmysle občianskeho zákonníka) preukázateľne 
nahlásiť CkVt najneskôr nasledujúci pracovný deň po 
dni, kedy nastala neschopnosť objednávateľa zúčastniť 
sa zájazdu CkVt. tento nárok môže uplatniť v poisťovni 
v  zmysle podmienok poisťovne pre poistenie storna 
zájazdu. podmienky pre poistenie nákladov súvisiacich 
s  odstúpením od Zmluvy o  obstaraní zájazdu obdrží 
objednávateľ pri uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu.
viii. zvláštne služby 
Za zvláštne služby sa považujú tie služby, ktoré nie sú 
súčasťou ceny. tieto služby platí objednávateľ vždy samo-
statne. objednávateľ musí svoje požiadavky na zvláštne 
služby uviesť pri uzatváraní Zmluvy o obstaraní zájazdu 
a tieto musí zaplatiť súčasne s úhradou zálohy alebo celej 
ceny zájazdu. CkVt neručí za zníženú úroveň cudzích 
služieb v takýchto akciách, ktoré si zákazník zaisťuje na 
mieste u delegáta či sprievodcu, hotela či inej organizácie, 
preto v prípade akýchkoľvek nespokojností je nutné to rie-
šiť priamo na mieste pobytu. Upozorňujeme, že obdobie 
pred a po sezóne prináša okrem výhodných cien aj to, že 
niektoré ubytovacie zariadenia na základe nízkeho počtu 
hostí môžu svoje poskytované služby obmedziť (napr. 
zrušenie alebo výrazné obmedzenie stravovania formou 
bufetu, vypnutie klimatizácie, nefunkčnosť vonkajších 
alebo vnútorných bazénov a  pod.). poskytnutie zľavy 
v systéme LASt MINUtE je vyjadrením možnosti, že kvali-
ta služieb sa nemusí rovnať kvalite služieb zakúpených za 
plnú katalógovú cenu, pretože hotelier týmto spôsobom 
vypredáva posledné voľné miesta. ten, kto sa vydáva na 
cesty, musí počítať aj s tým, že stráca na určitú dobu po-
hodlie vlastného bytu a že sa bude musieť prispôsobovať 
novému prostrediu, atmosfére, strave, mentalite ľudí, 
flóre a faune v mieste, ktoré si pre svoju dovolenku vybral.
iX. poistenie
Ceny zájazdov CkVt zahŕňajú povinné zmluvné poistenie 
CkVt v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. CkVt má uza-
tvorené zákonné poistenie pre prípad úpadku v  zmysle 
platného zákona č. 281/2001 Z. z. na jeho základe vzniká 
zákazníkovi poistenému cestovnou kanceláriou právo 
na plnenie v  prípadoch, keď ckvt v  prípade svojho 
úpadku:
a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z  miesta pobytu 

v  zahraničí do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto 
doprava súčasťou zájazdu.

b)  nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu 
zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil alebo

c)  nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou 
zájazdu a  cenou čiastočne poskytnutého zájazdu 
v prípade, že sa zájazd uskutočnil len čiastočne.

Ustanovenia o  podmienkach a  rozsahu poistenia zá-
kazníkov CkVt sú uvedené v  doklade poisťovne. CkVt 
je povinná odovzdať zákazníkovi súčasne so Zmluvou 
o  obstaraní zájazdu alebo potvrdením zájazdu doklad 
poisťovne, obsahujúci názov poisťovne, podmienky pois-
tenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti. V prípade, že 
zákazníkovi nebude poskytnutá doprava z miesta pobytu 

v  zahraničí späť do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto 
doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa plnenie 
zabezpečením dopravy z  miesta pobytu do Slovenskej 
republiky, vrátane nutného ubytovania a stravovania do 
doby odchodu. pokiaľ si zákazník zaistí dopravu vrátane 
ubytovania a  stravovania na vlastné náklady, poskytne 
mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, ktorú by 
musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravo-
vanie zaisťovala sama. Nároky zákazníka, ktoré mu vznikli 
voči CkVt v dôsledku nesplnenia Zmluvy o obstaraní zá-
jazdu, prechádzajú pri poistení záruky pre prípadu úpad-
ku CkVt na poisťovňu, a  to až do výšky plnenia, ktoré 
mu poisťovňa poskytla. povinné zmluvné poistenie CkVt 
sa vzťahuje na zájazdy definované v zákone č. 281/2001 
Z. z. v platnom znení. Súčasťou zájazdu nie je cestovné 
poistenie klientov. objednávateľ má možnosť uzatvoriť 
cestovné poistenie prostredníctvom CkVt, ktoré zahŕňa 
aj poistenie storna zájazdu. Cestovné poistenie je možné 
dojednať len na termín pobytu alebo zájazdu, ktorý je 
uvedený v  zmluve o  obstaraní zájazdu. pri pobytoch 
alebo zájazdoch vlastnou dopravou je možné poistné 
obdobie predĺžiť aj na cestu (max. 1 deň pred začiatkom 
pobytu a max. 1 deň po ukončení pobytu). pri uzatvorení 
cestovného poistenia prostredníctvom CkVt je zmluvným 
partnerom UNIQUA poisťovňa a.s. poistná zmluva vzniká 
priamo medzi zákazníkom a  poisťovňou. pri storne 
zájazdu sa zaplatené poistné nevracia. CkVt v  prípade 
poistnej udalosti neprislúcha posudzovať existenciu, 
príp. výšku nárokov vyplývajúcich z  poistného vzťahu. 
V  prípade poistných udalostí CkVt poskytne potrebnú 
súčinnosť, nehradí však poplatky za lekárske ošetrenie 
a pod., všetky náklady hradí poisťovňa. zákazník berie 
na vedomie, že ak nevyužije možnosť uzatvoriť cestovné 
poistenie prostredníctvom ckvt a  nastane poistná 
udalosť, nesie sám plnú zodpovednosť, náklady a riziká 
s tým súvisiace.
rozsah poistenia:
1.  poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby
2.  poistenie storna cesty
3.  poistenie nevyužitej dovolenky
4.  poistenie batožiny
5.  poistenie zodpovednosti za škodu
6.  úrazové poistenie
Cestovné poistenie zákazníkov CkVt sa zjednáva za 
podmienok stanovených vo Všeobecných poistných pod-
mienkach pre cestovné poistenie poisťovne UNIQA a.s., 
platných ku dňu uzatvorenia poistenia.
X. cestovné DoklaDy
objednávateľ zodpovedá za platnosť svojich cestovných 
dokladov v dobe konania zájazdu. k povinnosti objedná-
vateľa patrí predložiť CkVt súhlas zákonného zástupcu 
v prípade, že objednávateľ mladší 18 rokov čerpá služby 
bez jeho sprievodu a dohľadu. V prípade, že objednávateľ 
nemá platný cestovný doklad, a z tohto dôvodu sa nemô-
že zájazdu zúčastniť, nejde o prekážku na strane CkVt 
a objednávateľovi v prípade nečerpania zájazdu nevzni-
ká nárok na vrátenie záloh ani konečnej ceny zájazdu. 
V prípade, že nebola celá cena zájazdu objednávateľom 
uhradená, je objednávateľ ju povinný uhradiť. objednáva-
telia, ktorí si zabezpečujú vlastnú dopravu, zodpovedajú 
za všetky potrebné doklady nevyhnutné k  cestám do 
zahraničia (zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz 
či iné). Upozorňujeme, že deti musia mať vlastný cestov-
ný doklad! V  prípade, že cestujúci v  priebehu zájazdu 
stratí alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si pre 
spiatočnú cestu zabezpečiť nové (náhradné) doklady sám 
a na svoje vlastné náklady. objednávateľ sa môže v tomto 
prípade obrátiť na delegáta alebo sprievodcu so žiadosťou 
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o výpomoc pri zabezpečení nových alebo náhradných do-
kladov pre spiatočnú cestu. Náklady CkVt spojené s touto 
pomocou je povinný objednávateľ CkVt uhradiť.
Xi.  DoDržiavanie colnýcH, DevízovýcH a  ostat-

nýcH preDpisov
objednávateľ je povinný dodržiavať všetky colné, devízové 
a ostatné predpisy Slovenskej republiky, tranzitnej alebo 
navštívenej krajiny. CkVt zákazníkom nezaisťuje vybave-
nie potrebných vízových a devízových formalít. povinnosť 
vybaviť si potrebné vízové a  devízové formality je na 
strane zákazníka. pokiaľ by objednávateľ svojim konaním 
ohrozoval, alebo narušoval priebeh a  program zájazdu, 
alebo pokiaľ by závažným spôsobom porušil colné, deví-
zové a ostatné predpisy Slovenskej republiky, tranzitnej 
alebo navštívenej krajiny, môže byť vylúčený z účasti na 
zájazde, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu ne-
využitých služieb.
Xii. reklamácie
V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je 
nižšia ako bola vopred dohodnutá, vzniká zákazníkovi prá-
vo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu 
včas bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca 
od skončenia zájazdu. Uplatnenie reklamácie na mieste 
samom umožní odstránenie nedostatku okamžite, zatiaľ 
čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektív-
nosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia 
reklamácie. Uplatnenie reklamácie v mieste poskytovanej 
služby môže zákazník vykonať buď ústne, alebo písomne 
do protokolu a  je povinný preukázať súčinnosť pri jej 
uplatnení a vybavení. Svoje nároky z reklamácie musí zá-
kazník uplatniť v Ck bez zbytočného odkladu. reklamáciu 
možno uplatniť aj v cestovnej kancelárii alebo agentúre, 
ktorá sprostredkovala uzatvorenie Zmluvy o  obstaraní 
zájazdu. Spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie viď. 
reklamačný poriadok CkVt, ktorý je neoddeliteľnou súčas-
ťou Všeobecných podmienok predaja. pri výskyte nedo-
statkov v  plnení je zákazník povinný spoločne pôsobiť 
v tom smere, aby sa eventuálnym škodám zabránilo alebo 
aby boli čo najmenšie. Zákazník je najmä povinný všetky 
svoje výhrady bezodkladne oznámiť v mieste vzniku sprie-
vodcovi/delegátovi CkVt, prípadne vedúcemu prevádzky 
poskytujúceho služby alebo inému zodpovednému pra-
covníkovi tak, aby mohla byť uskutočnená náprava včas 
na mieste. Ak zákazník zabudne z vlastnej viny poukázať 
na nedostatok, nemá nárok na zľavu. Ak sa nedostatok 
nepodarí odstrániť, spíše sprievodca/delegát CkVt, príp. 
iný zodpovedný pracovník so zákazníkom reklamačný pro-
tokol. Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú 
k  vybaveniu reklamácie. Ck neručí za úroveň cudzích 
služieb v akciách, ktoré netvoria súčasť zájazdu a ktoré 
si zákazník obstará na mieste prostredníctvom sprievod-
cu, v hoteli či u inej organizácie.Ak dôjde k okolnostiam, 
ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti 
a postupe Ck (vis major) alebo k okolnostiam na strane 
zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti 
nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou 
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokiaľ nie je 
dohodnuté inak, nárok na úhradu alebo zľavu z ceny tých-
to služieb. Ak preruší cestovná kancelária zájazd z dôvodu 
vyššej moci, je povinná urobiť všetky opatrenia k dopra-
ve cestujúceho späť. Zákazník, ktorý si zakúpil tovar či 
službu cez internet, a je spotrebiteľom, môže k riešeniu 
eventuálneho sporu využiť platformu pre riešenie sporov 
online. podrobnejšie informácie o podmienkach riešenia 
sporu online sú uvedené na http: //ec.europa.eu/odr.
Xiii. zDravotné náležitosti
každý zákazník cestuje s  vedomím svojho zdravotného 
stavu a s vedomím úhrady nákladov na lekárske zákroky 

a liečenie v zahraničí.
Xiv. batožina
V autobusovej doprave zabezpečovanej CkVt je zdarma 
prevoz batožiny do hmotnosti 17 kg/osobu, v leteckej do-
prave do hmotnosti 15 kg/osobu (ak nie je v pokynoch na 
cestu uvedené inak). batožina s váhou presahujúcou tieto 
limity, môže byť z prepravy vylúčená. Zákazník je povinný 
si riadne označiť a naložiť svoju batožinu do prepravného 
prostriedku a v cieľovej stanici batožinu ihneď prevziať. 
V prípade straty alebo odcudzenia batožiny môže zákaz-
ník požiadať zástupcu CkVt pri zistení straty alebo odcud-
zenia o pomoc pri vybavovaní formalít v cudzej krajine.
Xv. ubytovanie a stravovanie
kategorizáciu ubytovacích objektov podľa počtu hvi-
ezdičiek (*) si stanovuje každý štát samostatne, pretože 
neexistuje jednotná metodika bodovania. preto môže 
existovať značná rozdielnosť v hodnotení ubytovacích za-
riadení oproti zvyklostiam v Sr. Z popisu je však rámcovo 
zrejmé vybavenie a poloha objektu. Skorý príjazd či ne-
skorší odjazd nie je dôvodom k ďalšiemu využívaniu izby. 
nárok na ubytovanie vzniká po predložení ubytovacieho 
poukazu – voucHeru až po 15. hodine v deň nástupu 
uvedenom na voucHeri, pokiaľ nie je v pokynoch u da-
nej kapacity uvedené inak. pridelenie konkrétnych izieb/
apartmánov podlieha prostredníctvom recepcie hoteliero-
vi a CkVt naň nemá vplyv. klient je povinný opustiť izbu 
v deň odchodu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nedôjde 
k  inej dohode s  recepciou a  s  delegátom CkVt. pokiaľ 
ste si z ponuky tohto katalógu objednali prístelku v izbe 
alebo lôžko v „dennej miestnosti“ v apartmáne, je potreb-
né si uvedomiť, že môže byť vo väčšine prípadov tvorené 
gaučom, rozkladacím gaučom alebo rozkladacím kreslom, 
matracom či skladacím ležadlom. v prípade objednania 
izby s prístelkou a jej obsadením menším počtom osôb, 
ckvt negarantuje, že bude prístelka na izbu dodaná, 
pretože nie je ani spoplatnená v  zmluve o  obstaraní 
zájazdu. zároveň nie je garantované, že označená izba 
s  možnosťou prístelky, je rozlohou väčšia. pokiaľ je 
v  izbe umiestnená prístelka, dochádza tým nutne ku 
zmenšeniu voľného priestoru v  izbe. V  dvojlôžkových 
izbách s prístelkou je možná len jedna prístelka, pokiaľ nie 
je priamo pri ubytovacom zariadení uvedené inak. izba so 
symbolom m negarantuje priamy výhľad na more (tie-
niace stromy, bočné výhľady alebo hotel pavilónového 
typu). Ide predovšetkým o orientáciu a smer izby. V prí-
pade, že ubytovacie zariadenia ponúkajú v rámci svojho 
objektu možnosť pripojenia sa na internet, CkVt nemôže 
ovplyvniť rýchlosť a kvalitu pripojenia. toto je plne v kom-
petencii hoteliera. Ak nie je uvedené inak, pripojenie k in-
ternetu je za poplatok. parkovacie miesta pri ubytovacích 
zariadeniach zvyčajne nie sú súčasťou ceny a sú v obmed-
zenom množstve. pobytoVá tAxA - je povinný poplatok, 
ktorý platí každý hosť v Chorvátsku, bosne a hercegovine 
a v čiernej hore podľa podmienok jednotlivých pobytov. 
pobytová taxa je vo väčšine prípadov zahrnutá v konečnej 
cene (pokiaľ nie je v katalógu CkVt uvedené inak) a zá-
kazník ju platí podľa počtu zakúpených pobytových nocí 
pri zakúpení zájazdu v CkVt. UbytoVACí poUkAZ – VoU-
ChEr – obdrží objednávateľ od CkVt po zaplatení celej 
čiastky za zájazd spoločne s pokynmi a informáciami na 
cestu cca 7 dní pred nástupom na zájazd - elektronicky. 
pokiaľ si zákazník zakúpi zájazd v  dobe kratšej ako 14 
dní pred zahájením zájazdu, môže byť doba doručenia 
VoUChErU kratšia než 7 dní s ohľadom na overenie, či 
celková čiastka za zájazd bola zákazníkom zaplatená. VoU-
ChEr je dokladom pre poskytnutie služieb zahraničným 
partnerom. Vo VoUChErI sú uvedené služby, ktoré ste si 
zaplatili v CkVt a na čerpanie ktorých máte počas pobytu 

nárok. pokiaľ zákazníci svojvoľne ubytujú v  izbe alebo 
v apartmáne viac osôb, než je uvedené vo VoUChErI, pre-
berajú na seba všetky riziká (postihy, pokuty, vysťahova-
nie a pod.) zo strany ubytovateľa. po obdržaní VoUChErU 
si prekontrolujte, či máte v poriadku všetky doklady, a či 
sú v ňom uvedené všetky údaje a služby, ktoré ste si zak-
úpili. V prípade nejasností sa, prosím, čo najskôr obráťte 
na pracovníkov CkVt. Služby a typy izieb sú na vouche-
roch uvádzané v  jazykoch danej krajiny. do VoUChErU 
nie je zo strany klienta dovolené akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať, čokoľvek prepisovať alebo vpisovať! Akýkoľvek 
zásah do VoUChErU okrem zásahu pracovníkov CkVt ho 
znehodnocuje a robí doklad neplatným. Stravovanie je po-
skytované podľa noriem zahraničného partnera a tradícií 
danej krajiny a destinácie. Zodpovedá objednanému typu 
stravovania. objednaným stravovaním sa rozumie stravo-
vanie v pravidelnom časovom harmonograme ubytovaci-
eho zariadenia. CkVt ani ubytovacie zariadenie neručí za 
individuálne programy klientov (vrátane fakultatívnych 
výletov), ktoré s týmito časmi môžu kolidovať. Akékoľvek 
dohody sú v tomto prípade len medzi klientom a ústre-
tovosťou ubytovacieho zariadenia. V  prípade typu All 
inclusive sú mnohokrát v cene zájazdu napr. nápoje, počas 
dňa malé občerstvenie, káva. All inclusive Light je stravo-
vanie formou plnej penzie a nápojmi po dobu podávania 
stravovania. pre lepšiu orientáciu vysvetľujeme jednotlivé 
typy stravovacích služieb. raňajky: kontinentálne - je ser-
vírované pečivo, maslo, džem, prípadne plátok syra alebo 
salámy alebo vajíčko, čaj alebo káva; formou bufetu – hos-
tia sa sami obslúžia z ponuky pečiva, syra, salámy, dže-
mu, masla (podľa úrovne hotela môže byť k dispozícii aj 
jogurt, cereálie, prípadne teplá kuchyňa a ovocie). okrem 
čaju a kávy zahŕňa bufet väčšinou aj studené nápoje. Ve-
čera: výber z menu – výber (spravidla jeden deň vopred) 
z  ponuky niekoľkých vopred zostavených servírovaných 
jedál, zložených väčšinou z predjedla alebo polievky a 1 
hlavného chodu a dezertu; bufet – hostia sa sami obslúžia 
z ponuky predjedla, polievok, hlavných jedál a dezertov, 
šalátový bufet tvorí ponuka šalátov alebo zeleniny, ktorá 
dopĺňa servírované menu; kontinentálne – je servírovaná 
polievka, hlavné jedlo a dezert; cooking show – otvorená 
kuchyňa, kde klienti vidia prípravu jedál. Nápoje nie sú 
zahrnuté v cene stravovania, ak nie je v ponuke uvedené 
inak. Ak zákazník nevyčerpá ktorúkoľvek zo zaplatených 
ubytovacích služieb, vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie 
zodpovedajúcej čiastky len v prípade, že si zákazník nechá 
recepciou príslušného ubytovacieho zariadenia písomne 
potvrdiť, že zákazníkom nečerpané služby ubytovacie 
zariadenie nebude účtovať CkVt.
Xvi. Dôležité inFormácie
prEZENtáCIA UbytoVACíCh kApACít: v  katalógoch 
Vítkovice tours a na webových stránkach sú k dispozícii 
fotografie jednotlivých ubytovacích kapacít. V niektorých 
prípadoch sa jedná o ilustračné foto alebo fotografie len 
niektorých typov izieb alebo apartmánov. pre vašu lepšiu 
orientáciu týkajúcu sa vzhľadu a designu objednanej uby-
tovacej jednotky sa informujte v CkVt, aby nedochádzalo 
k nemilému prekvapeniu pri vašom nástupe na pobyt.
doprAVA: letecká aj autobusová - nie je spravidla za-
hrnutá v  cene, tieto služby sa objednávajú fakultatívne 
za konečné ceny, ktoré sú klientom potvrdené v zmluve 
o obstaraní zájazdu (vo väčšine prípadov sa jedná o do-
pravu na vyžiadanie). k  jednotlivým objektom môžete 
zvoliť dopravu leteckú, autobusovú alebo individuálnu,-
podľa priradených piktogramov jednotlivých typov dopra-
vy. každá prepravovaná osoba musí mať s ohľadom na 
svoju bezpečnosť vlastné sedadlo a tým pádom zakúpený 
cestovný lístok. Výnimku tvorí len letecká doprava, kde 

deti do 2 rokov bez nároku na sedadlo v  lietadle môžu 
mať u niektorých leteckých spoločností let zadarmo. Au-
tobusová doprava je kyvadlová. Z toho vyplýva, že podľa 
doby príchodu autobusov s novou skupinou sú stanovené 
doby odchodov autobusov z pobytového miesta. Zákaz-
níci musia rešpektovať zákonné predpisy o  povinnom 
odpočinku šoférov autobusov alebo nariadenia letovej 
prevádzky o  časoch a  miestach pristátia a  odletov lie-
tadiel. Z  týchto dôvodov CkVt neodporúča zákazníkom 
zjednávať obchodné jednania alebo iné stretnutia v mies-
tach príchodov autobusov vo vopred uvedených časoch. 
CkVt tiež nezodpovedá za zdržania dopravných prostried-
kov, vzniknuté z  dôvodu preťažených dopravných ciest, 
technických porúch alebo vyplývajúcich z mimoriadnych 
okolností - z vyššej moci a za škody, ktoré by z tohto dôvo-
du vznikli zákazníkovi. V prípade oneskorenia dopravného 
prostriedku z vyššie uvedených príčin nevzniká objedná-
vateľovi právo na odstúpenie od zmluvy, prípadne na inú 
náhradu a CkVt nenesie za takto vzniknutú škodu žiadnu 
zodpovednosť. CkVt neumožňuje prepravu živých zvierat 
v rámci svojej autobusovej a leteckej dopravy zákazníkov.
AUtobUSoVá doprAVA: do pobytových miest v Chorvát-
sku Slovinsku, taliansku a  čiernej hore je doprava 
spravidla kyvadlová, tzn. rozváža zákazníkov do viace-
rých pobytových miest a ubytovacích kapacít. odchody 
autobusov sú vždy 1 deň pred nástupom k  čerpaniu 
služieb v  pobytových miestach. Zasadací poriadok je 
tvorenž pred cestou tam i späť zvlášť a CkVt negarantuje 
rovnaké usporiadanie pre obe cesty. doprava je nonstop 
s bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. Autobusy 
musia dodržiavať aj na diaľniciach max. rýchlosť 100 km/
hod. príchod autobusov k  hotelom býva v  niektorých 
prípadoch v  skorých ranných hodinách. V  prípade, keď 
autobusy rozvážajú hostí do rôznych pobytových miest, 
môžu byť hostia naopak v hoteloch až v popoludňajších 
hodinách. odchody autobusov z pobytových miest bývajú 
v  poobedňajších až večerných hodinách po povinnom 
odpočinku šoférov. pri organizácii autobusovej dopravy 
využíva v  niektorých prípadoch CkVt v  Chorvátsku, 
Slovinsku, taliansku a čiernej hore v jednotlivých poby-
tových miestach miestne transfery, čo je rozvoz a  zvoz 
zákazníkov medzi jednotlivými ubytovacími kapacitami 
či pobytovými miestami mikrobusmi, taxíkmi alebo 
osobnými automobilmi miestnych dopravcov. V prípade 
potreby a  v  záujme efektívnejšej dopravy klientov do 
pobytových miest si CkVt vyhradzuje právo na možnosť 
prestupu klientov na území aj mimo územia Sr z auto-
busu do iného autobusu. Autobusová doprava je na 
chorvátsky, čiernohorský a taliansky jadran organizovaná 
cez územia týchto štátov: Slovensko, rakúsko, Maďarsko, 
Slovinsko, Chorvátsko, čierna hora, taliansko. CkVt dbá 
na kvalitu používaných autobusov, a preto spolupracuje 
s renomovanými dopravnými spoločnosťami. pri všetkých 
prepravách ponúkaných v  katalógu CkVt garantujeme 
klimatizované autobusy.
LEtECká doprAVA: CkVt v Sr sprostredkuje dopravu len 
ako fakultatívnu službu, nie vlastný produkt. Upozorňu-
jeme na to, že zakúpenie letenky podlieha podmienkam 
predaja leteckej spoločnosti. pri zakúpení leteniek do 
bulharska s odletom z košíc a bratislavy v prípade stor-
na účtuje letecká spoločnosť 100 % storno poplatok. Za 
sprostredkovanie leteckej dopravy má Ck prácu účtovať 
si sprostredkovateľský poplatok – 10 EUr/os. časy od-
letov a  príletov sú vo výhradnej kompetencii leteckých 
spoločností. S ohľadom na leteckú prevádzku, bezpečnosť 
a počasie môže dôjsť ku zmenám letových časov, alebo 
ku zmene cieľového letiska či typu lietadla. Všetky zmeny 
vždy smerujú k  zaisteniu bezpečnosti cestujúcich. Aby 
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sme mohli pre všetkých klientov, ktorí prileteli rovnakým 
lietadlom, zabezpečiť čo možno najrýchlejší transfer, 
je často nutné, aby jeden autobus rozvážal klientov do 
viacerých hotelov. pokiaľ je potrebné realizovať transfer 
viacerými dopravnými prostriedkami, nie je spravidla 
možné, aby zástupca Ck doprevádzal počas transferu 
do hotelov všetkých klientov. V  prípade poškodenia, či 
straty batožiny počas leteckej prepravy je klient povinný 
bezprostredne po zistení tejto skutočnosti vyplniť na 
letisku pIr formulár, prostredníctvom ktorého klient 
vzniknutú škodu zdokumentuje s letiskovým personálom 
a následne všetko rieši s leteckou spoločnosťou, s ktorou 
letel. pri leteckých zájazdoch slúži prvý a posledný deň 
či noc obvykle k preprave do a z miesta pobytu a nie sú 
považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. 
V tomto zmysle sa preto event. skrátenie pobytu reklamo-
vať nedá. V prípade leteckej dopravy môže byť s ohľadom 
na čas odjazdu z  hotela poskytnutá prvá či posledná 
večera formou studeného taniera či balíčku. transfery na 
a z letiska v Sr CkVt nezaisťuje.
dELEGátI CkVt: vo vybraných pobytových miestach, kto-
ré Vám ponúkame, bude vo vypísaných termínoch a ho-
dinách k  dispozícii náš delegát (výnimku tvoria pobyty 
pred a po sezóne, t.j. do 9. 6. a od 10.9. 2018). Na recepcii 
ubytovacieho zariadenia nájdete informačnú tabuľu alebo 
informačnú knihu CkVt, prostredníctvom ktorej Vám 
bude delegát oznamovať dôležité informácie (napríklad: 
informačné hodiny, miesto ubytovania delegáta, kde je 
mu možné v prípade nutnej potreby nechať odkaz, kon-
taktný mobilný telefón, informácie k  odchodu a  pod.). 
pokiaľ má hotel viac budov, potom je informačná tabuľa 
alebo informačná kniha umiestnená na recepcii hlavnej 
budovy. delegát Vám tu ponúkne možnosti výletov miest-
nych organizátorov, pre ktoré môže sprostredkovať Vašu 
rezerváciu. CkVt je v  tomto prípade len sprostredkova-
teľom a nepreberá žiadnu zodpovednosť za organizáciu 
a priebeh výletu. CkVt rovnako nepreberá zodpovednosť 
za nerešpektovanie písomných pokynov delegáta klien-
tom. CkVt má v ponuke ubytovacie kapacity, kde delegát 
nedochádza a je k dispozícii len na telefón. Sledujte preto 
informácie v katalógoch CkVt, webové stránky www.ckvt.
sk alebo informácie na cestu, ktoré obdržíte pred vašim 
odjazdom. Služba delegátov je službou CkVt klientom 
nad rámec služieb, ktoré sú súčasťou ceny, ale ktorú 
klient neplatí.
Xvii. škoDy
Zákazník je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil počas 
dopravy a pobytu v dopravnom prostriedku a v ubyto-
vacom zariadení. CkVt nezodpovedá za škodu, pokiaľ 
bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je 
spojená s poskytovaním zájazdu, pokiaľ túto skutočnosť 
nebolo možné predpokladať alebo bola nevyhnutná, ale-
bo vznikla neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť 
zabránené ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré 
sa dá požadovať. Výška náhrady za záväzky zo Zmluvy 
o obstaraní zájazdu, týkajúca sa leteckej dopravy, sa riadi 
ustanoveniami medzinárodných dohôd uzatvorených vo 
Varšave, haagu a v Guadalajare, v prípade letov do USA 
a kanady Montrealskou dohodou. tieto dohody obmed-
zujú ručenie za škody v prípade smrti alebo zranenia, stra-
ty a poškodenia batožiny takto: - podľa čl. 22 Varšavskej 
dohody doplnenej a pozmenenej haagskym protokolom 
za škodu spôsobenú smrťou alebo zranením cestujúceho 
na čiastku maximálne 250.000 zlatých francúzskych fran-
kov, za škodu na zapísanej batožine na čiastku maximálne 
250 zlatých francúzskych frankov/kg a  na nezapísanej 
batožine na čiastku 5.000 zlatých francúzskych frankov 
u  každého cestujúceho podľa Montrealskej dohody, (t.j. 

pre medzinárodnú leteckú prepravu zahŕňajú nástupný 
a výstupný bod či bod prerušenia cesty v USA) za škodu 
spôsobenú smrťou alebo zranením cestujúceho na čiastku 
maximálne 75.000 USd vrátane všetkých právnych výdav-
kov, resp. 58.000 USd bez právnych výdavkov. V prípade, 
že dôjde medzi Ck a  spotrebiteľom ku vzniku spotrebi-
teľského sporu zo zmluvy o zájazde, kúpnej zmluvy alebo 
zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyrie-
šiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na 
mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu 
mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým 
je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát – 
odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie 
spotrebiteľských sporov, prievozská 32, p.p. 29, 827 99 
bratislava 27, mail.kontakt: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. 
Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie 
sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na 
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Xviii. práva a povinnosti objeDnávateĽa
zákazník má:
a)  právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých 

a zaplatených služieb.
b)  právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvede-

né v katalógu, kontakt na osobu, na ktorú sa zákaz-
ník v  prípade ťažkostí môže obrátiť (zástupcu Ck), 
podrobnosti o možnosti kontaktu neplnoletej osoby 
resp. zástupcom Ck v mieste pobytu neplnoletej oso-
by, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá 
osoba.

c)  právo byť oboznámený s  prípadnými zmenami vo 
zmluvne dohodnutých službách.

d)  právo zrušiť svoju účasť kedykoľvek pred začatím čer-
pania služieb odstúpením od zmluvy za podmienok 
podľa čl.VII.

e)  právo písomne oznámiť CkVt, že sa miesto neho 
zájazdu zúčastní iná osoba v prípade, že v oznámení 
je súčasne vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí so 
Zmluvou o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky podm-
ienky k účasti na zájazde. toto oznámenie musí byť 
doručené CkVt v termínoch a za podmienok defino-
vaných v  čl. VI. pôvodný a nový zákazník spoločne 
a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu 
a nákladov, ktoré CkVt vzniknú v súvislosti so zme-
nou zákazníka.

f)  právo na reklamáciu nedostatkov v  súlade s  čl. xII 
a reklamačným poriadkom CkVt.

g)  právo na ochranu dát, ktorá uvádza v  Zmluve 
o obstaraní zájazdu a v ďalších dokumentoch pred 
nepovolanými osobami.

h)  právo obdržať spolu so Zmluvou o obstaraní zájazdu 
doklad o  povinnom zmluvnom poistení Ck pre 
prípad jej úpadku, obsahujúci označenie poisťovne, 
podmienky poistenia a  spôsob oznámenia poistnej 
udalosti.

i)  právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu 
(viď. časť reklamácia čl. xII) .

k základným povinnostiam zákazníka patrí najmä:
a)  poskytnúť Ck súčinnosť, ktorá je potrebná k riadne-

mu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä úplné 
a pravdivé vyplnenie potrebných formulárov a pred-
loženie potrebných dokladov (pas, súhlas zákonného 
zástupcu pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov bez 
jeho doprovodu).

b)  zabezpečiť u  osôb mladších ako 15 rokov sprievod 
a  dohľad dospelého účastníka v  priebehu zájazdu, 
podobne zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých 
zdravotný stav to vyžaduje.

c)  nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov.

d)  zaplatiť cenu zájazdu v  súlade s  čl. III týchto pod-
mienok a  preukázať to dokladom o  zaplatení. Ak 
neuhradí zákazník celú cenu zájazdu v stanovenom 
termíne, má CkVt právo jeho účasť stornovať a účto-
vať zodpovedajúce stornopoplatky.

e)  bez zbytočného odkladu oznamovať CkVt svoje 
stanovisko k  prípadným zmenám v  podmienkach 
a obsahu dohodnutých služieb.

f)  prevziať od CkVt doklady potrebné pre čerpanie 
služieb.

g)  dostaviť sa v  stanovenom čase na miesto zrazu so 
všetkými dokladmi požadovanými podľa cestovných 
pokynov.

h)  pri cestách do zahraničia mať pri sebe všetky doklady 
požadované pre vstup do príslušných krajín a tranzit 
(cestovný doklad, víza, doklad o zdravotnom poiste-
ní).

i)  riadiť sa pokynmi sprievodcu/delegáta zájazdu alebo 
inej cestovnou kanceláriou určenej osoby a dodržia-
vať stanovený program, dodržiavať predpisy platné 
v  navštívenej krajine, resp. v  mieste a  v  objekte. 
V prípade porušenia právnych predpisov alebo závaž-
ného narušovania programu alebo priebehu zájazdu 
je CkVt oprávnená zákazníka zo zájazdu vykázať, 
pričom tento stráca nárok na ďalšie služby a rovnako 
aj nárok na úhradu nevyužitých služieb.

j)  zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť 
alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu.

k)  uhradiť škodu, ktorú spôsobil v  dopravnom pros-
triedku alebo v  ubytovacom zariadení, kde čerpal 
služby zabezpečené podľa Zmluvy o  obstaraní zá-
jazdu.

l)  dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných náro-
kov voči dodávateľom služieb podľa čl. xII.

práva a povinnosti cestovnej kancelárie:
k právam a povinnostiam zákazníkov uvedené v článku 
xVIII. sa vzťahujú zodpovedajúce práva a  povinnosti 
CkVt:
a)  CkVt je povinná pravdivo a  riadne informovať 

zákazníka o  všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa 
dohodnutých služieb, ktoré sú pre zákazníka dôležité 
a ktoré sú CkVt známe.

b)  CkVt nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenie 
nad rámec vopred potvrdených a  zaplatených slu-
žieb.

c)  CkVt je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu 
pre prípad úpadku a odovzdať zákazníkovi príslušný 
doklad podľa článku Ix.

d)  Náhradu škody vzniknutú z porušenia záväzku CkVt 
zo zmluvy nie je CkVt povinná uhradiť nad sumu 
presahujúcu obmedzenie v súlade s medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Sr viazaná.

e)  CkVt je povinná informovať cestujúceho o totožnosti 
leteckého prepravcu, akonáhle je letecký prepravca 
známy a o prípadných zmenách.

XiX. záverečné ustanovenia
ústne informácie, ktoré zákazník dostane na predajnom 
mieste, nezaväzujú CkVt viac ako je uvedené v písomnej 
ponuke a  v  písomnom programe zájazdu. V  prípade 
nejasností pred podpisom Zmluvy o  obstaraní zájazdu 
sa obráťte na pracovníkov predaja CkVt, ktorí Vám radi 
poskytnú vysvetlenie.
a)  osobné údaje zákazníka ako aj spolucestujúcich osôb 

(ďalej len osobné údaje) uvedené v  zmluve o  zá-
jazde sú podmienkou pre splnenie záväzkov CkVt 
vyplývajúcich zo Zmluvy o obstaraní zájazdu. budú 
spracované CkVt., resp. jej poverenými spracovateľo-
vi v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. v účinnom 

znení po dobu potrebnú na splnenie zákonných 
povinností CkVt. osobné údaje v rozsahu meno, pri-
ezvisko, adresa (vr. elektronickej) budú ďalej použité 
pre zasielanie obchodných ponúk CkVt, prípadne 
ďalších správcov, kým s tým subjekt údajov nevysloví 
nesúhlas písomnou formou.

b)  Na účely ďalších marketingových opatrení, vernost-
ných bonusov atď. je na formulári Zmluvy o  ob-
staraní zájazdu uvedený odsek, ktorým zákazník 
vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov 
v rozsahu uvedenom v zmluve a čestne vyhlasuje, že 
je splnomocnený taký súhlas vysloviť aj pre osobné 
údaje spolucestujúcich osôb. V prípade, že zákazník 
s  týmto odsekom nesúhlasí, nepripojí k  nemu svoj 
podpis. platnosť Zmluvy tým zostáva nedotknutá.

c)  Zákazník berie na vedomie, že pri neudelení súhlasu 
so spracovaním osobných údajov za účelom marke-
tingu stráca práva na bonusy pre stálych zákazníkov 
uvedené v  katalógu aj v  budúcich ponukách (ak 
je poskytovanie bonusov viazané na spracovanie 
osobných údajov). Zákazník je oprávnený kedykoľvek 
súhlas so spracovaním osobných údajov nad záko-
nom stanovené účely odvolať s  vyššie uvedenými 
dôsledky.

d)  poskytnuté osobné údaje zákazníka v  uvedenom 
rozsahu budú spracované CkVt aj spracovateľom 
automatizovane, v  elektronickej forme. poskytnuté 
osobné údaje zákazníka môžu byť sprístupnené 
zamestnancom CkVt, poverenému spracovateľovi 
a ďalej odovzdané UNIQA poisťovni, a.s., iba v prí-
pade dohodnutia cestovného poistenia na cesty 
a  pobyt, pre účely poisťovacej činnosti a  ďalších 
činností vymedzených zákonom č. 39/2015 Z.z. 
o poisťovníctve. Ďalej budú odovzdané tým, ktorí sú 
oprávnení služby cestovného ruchu poskytovať alebo 
ponúkať a predávať služby poskytované alebo spros-
tredkované Ck (v Eú aj krajinách mimo Eú), a ďalej 
v prípade elektronického kontaktu pre elektronickú 
poštu zákazníka tým, ktoré sú oprávnení šíriť menom 
CkVt obchodné oznámenia podľa zákona č.22/ 2004 
Z.z. v účinnom znení.

e)  pri spracovaní osobných údajov zákazníka je CkVt 
povinná dbať, aby zákazník neutrpel ujmu na svo-
jich právach, najmä práve na zachovanie ľudskej 
dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným 
zasahovaním do jeho súkromného a osobného života.

f)  Zákazník má právo súhlas so spracovaním jeho osob-
ných údajov kedykoľvek písomnou formou odvolať. 
V prípade spracovávania, zhromažďovania a využitia 
podrobností o  elektronickom kontakte pre elektro-
nickú poštu zákazníka, má zákazník právo odmietnuť 
súhlas s využitím jeho elektronického kontaktu aj pri 
zaslaní každej jednotlivej správy aj spôsobom uvede-
ným v obdržanom obchodnom oznámení CkVt podľa 
zákona č. 22/ 2004 v účinnom znení.

g)  Zákazník má právo prístupu k  osobným údajom, 
právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva 
podľa zákona 122/2013 Z.z. v účinnom znení. Všetky 
údaje a informácie o službách, cenách a cestovných 
podmienkach, obsiahnuté v  katalógu či písomných 
podmienkach, zodpovedajú informáciám známym 
v dobe ich tlače. Zmeny sú vyhradené. pre stanovenie 
cien v katalógoch CkVt pre rok 2018 bol stanovený 
výmenný kurz českej koruny voči EUr a  USd z  1. 
9. 2017. tieto Všeobecné podmienky predaja CkVt 
nadobudli účinnosť 1. 10. 2017 a  vzťahujú sa na 
zájazdy organizované CkVt.
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banská bystrica
ck svetom.sk s.r.o.
Nám. štefana Moysesa 4
974 01 banská bystrica
tel.: 048 611 22 39
e-mail: info@svetom.sk
ca invia.sk, s.r.o.
kapitulská 3
974 01 banská bystrica
e-mail: banska.bystrica@invia.sk

barDejov
ca invia.sk, s.r.o.
radničné námestie 34
085 01 bardejov
e-mail: bardejov@invia.sk

bratislava
ca zájazdy.sk, spol. s.r.o.
dunajská 5
811 06 bratislava
tel.: 0800 123 410
e-mail: bratislava@zajazdy.sk
ca invia.sk, s.r.o.
dunajská ul. 4
811 08 bratislava
e-mail: poradca@invia.sk

čaDca
ca čaD-tours
Malá 67
022 01 čadca
tel.: 0915 841 615 
e-mail: cadtours@cadtours.sk

Dubnica naD váHom
ca invia.sk, s.r.o.
pod hájom 952/1
018 41 dubnica nad Váhom
e-mail: dubnica.nad.vahom@ invia.sk

Galanta
ca Gita, s.r.o.
šafárikova 1526
924 01 Galanta
tel.: 0915 841 961
e-mail: gita@gita.sk

komárno
ca invia.sk, s.r.o.
rákócziho 234
945 01 komárno
e-mail: komarno@ invia.sk

liptovský mikuláš
ca limit travel agency
Nám. osloboditeľov 16
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0908 911 466
e-mail: limit@limit.sk
ca invia.sk, s.r.o.
oC Stop Shop
ul. 1. mája 41
031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: liptovsky.mikulas@invia.sk

malacky
ca invia.sk, s.r.o.
Záhorácka 102
901 01 Malacky
e-mail: malacky@invia.sk

martin
ck avanti tours, ing. oľga karlíková
dúbravca 3 
036 01 Martin
tel.: 043 413 18 83
e-mail: ckavantitours@enelux.sk
ca invia.sk, s.r.o.
A. kmeťa 22
036 01 Martin
e-mail: martin@invia.sk

nitra
ca komeXtour, s.r.o.
štefánikova 55
949 01 Nitra
tel.: 0918 568 867
e-mail: komextour@ba.telecom.sk

nové mesto naD váHom
ca invia.sk, s.r.o.
čsl. armády 69/7
91 501 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: nove.mesto.nad.vahom@invia.sk

nové zámky
ca invia.sk, s.r.o.
M. r. štefánika 38
940 01 Nové Zámky
e-mail: nove.zamky@invia.sk

pezinok
ca invia.sk, s.r.o.
Myslenická 2/C
902 01 pezinok
e-mail: pezinok@invia.sk

popraD
ca invia.sk, s.r.o.
oC Forum
Námestie sv. Egídia 3290/124
058 01 poprad
e-mail: poprad@invia.sk

považská bystrica
ca invia.sk, s.r.o.
M park – Centrum 8/13
017 01 považská bystrica
e-mail: povazska.bystrica@invia.sk

prieviDza
ca invia.sk, s.r.o.
Nábrežná 1913/5A
971 01 prievidza
e-mail:  prievidza@invia.sk

púcHov 
ca sport tour, k.s.
royova 772 
020 01 púchov
tel.:+420 424 635 046
e-mal: predaj@sport-tour.sk 
ca invia.sk, s.r.o.
Moravská 1881/46
020 01 púchov
e-mail: puchov@invia.sk

rajec
ca peter Hlaváč – natura team
M. r. štefánika 617
015 01 rajec
tel.: 0905 165 313 
e-mail: naturateam@naturateam.com

rimavská sobota
ca media-tour marta Frídelová
hlavné námestie 5
979 01 rimavská Sobota
e-mail: ckmedia@stonline.sk
tel.: 047/58 11 737

senec
ca invia.sk, s.r.o.
Lichnerova 12 
903 01 Senec
e-mail: senec@invia.sk

skalica
ca phDr. elena ondrášiková aztravel
dr. Clementisa 46
909 01 Skalica
tel.: 0905 404 400
e-mail: info@aztravel.sk 
ca milena běhalová – slovakia-tour
potočná 118
909 01 Skalica
tel.: 0911 293 010
e-mail: slovakia-tour@mail.t-com.sk

šaĽa
ca invia.sk, s.r.o.
budovateľská 32 
927 01 šaľa
e-mail: sala@invia.sk

trenčín
ca invia.sk, s.r.o.
j. braneckého 14
911 05 trenčín
e-mail: trencin@invia.sk

trnava
ca ajmaX travel, s.r.o. 
hlavná 29 (Svätého pasáž)
917 01 trnava
tel.: 033 55 15 135
e-mail: info@ajmaxtravel.sk 
ca invia.sk, s.r.o.
oC Galéria
Veterná 40
917 01 trnava
e-mail: trnava@invia.sk

zvolen
ca invia.sk, s.r.o.
trhová 6
960 01 Zvolen
e-mail: zvolen@invia.sk

žiar naD Hronom
ca invia.sk, s.r.o.
š. Moysesa 74
965 01 žiar nad hronom
e-mail: ziar.nad.hronom@invia.sk

žilina
ca invia.sk, s.r.o.
pivovarská 2
01 001 žilina
e-mail: zilina@invia.sk

vybraní autorizovaní predajCovia 

zľavový kupón
-30 %

z pultových cien

Heslo: CKVT 

Rezervujte si svoju izbu včas! 
Mírové náměstí 519/3d, ostrava - vítkovice, tel.: +420 596 664 001 
www.hotelveronika.cz
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www.uniqa.sk

Cestovné poistenie

 študijné aj pracovné pobyty

 z¾ava pre rodiny

 nonstop asistenèné služby

Myslite na to, že

maťtreba
aj HRANICAMIza

ISTOTU.ISTOTU.




