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č. 2406499712 
poistenia zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie 

 
Poist’ovateľ:  Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod 
 Európska cestovná poisťovňa  

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
IČO 35 709 332, IČ DPH SK2021000487, DIČ 2021000487 

 
Poistený:  N.I.K. SLOVAKIA, spol. s r.o. 

so sídlom Vajnorská 34, 83103, Bratislava,  
IČO 35735597 

 
Poist’ovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle zák. č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách 
cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení, poistnú zmluvu o poistení zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad 
úpadku cestovnej kancelárie s poistnou sumou 

€ 55.000,-. 
 
Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku: 

1. nezabezpečí repatriáciu objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde uzatvorená 
s poisteným (ďalej len „oprávnená osoba“ ), ak je táto repatriácia súčasťou zájazdu alebo služby 
cestovného ruchu, ktorú mal poistený poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu, 

2. nevráti oprávnenej osobe zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, 
alebo nevráti platby prijaté poisteným za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby 
cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným a táto nebola poskytnutá, 

3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi cenou zaplatenou poistenému a cenou čiastočne poskytnutého 
zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného 
ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným, poskytnutá len 
sčasti. 

Poisťovateľ je povinný plniť maximálne do výšky poistnej sumy v zmysle §9, čl. 5 zákona 170/2018Z.z. 
 
Začiatok poistenia: 01.11.2018  

 
Koniec poistenia: 31.10.2019 
 
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu a spojených služieb cestovného 
ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ECP-VPP-INS-2019) a poistnou zmluvou. 
 

V Bratislave, 01.11.2018 

Zľavy pre stálych klientov 
(ktorí boli s našou CK na pobyte minimálne 2x)

Celoročná zľava 7% pre pobyty organizované 
cestovnou kanceláriou N.I.K. Slovakia s.r.o.  
a zakúpené priamo v CK (pred zakúpením 

pobytu je nutné nahlásiť, že si chcete uplatniť 
uvedenú zľavu).

Zľavy pre študentov a dôchodcov 

Celoročná zľava 5% pre pobyty organizované 
cestovnou kanceláriou N.I.K. Slovakia s.r.o.  
a zakúpené priamo v CK ( pred zakúpením 

pobytu je nutné nahlásiť, že si chcete uplatniť 
uvedenú zľavu).

Zľavy za skorý nákup:

Krajina: do 31.12.2018 do 31.1.2019 do 28.2.2019 do 31.3.2019

Chorvátsko do 25% do 20% do 15% do 10%

Taliansko do 8% do 8% do 8% do 8%

Bulharsko do 25% do 20 % do 15 % do 15 %

Slovensko do 22 % do 15 % do 15 % do 15 %

Ešte viac zliav a destinácii nájdete na našej stránke www.nikslovakia.com  alebo Vám radi 
vypracujeme individuálnu ponuku presne podľa Vašich predstáv.
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Všeobecné zmluvné podmienky N. I. K.  Slovakia spol. s r. o.

Milí klienti a kolegovia,

pobytové zájazdy vďaka Vám ponúkame už 24 sezónu, preto sa Vám aj touto cestou 
chceme poďakovať za prejavenú priazeň a dôveru. Budeme radi, ak si vyberiete z  ponuky 
pobytových zájazdov 2019 a veríme, že vybraná dovolenka naplní vaše očakávania.

Cestovanie a spoznávanie cudzích krajín a kultúr je pre každého z nás obohacujúcim 
prvkom, preto sme pre Vás pripravili bohatú ponuku zájazdov v obľúbených destináci-
ách: Chorvátsko,  Taliansko, Bulharsko, Slovensko. 

Pozornosť by sme chceli  upriamiť  na využitie „First Moment Zliav“, ktoré sú výhod-
nejšie ako „Last Moment Zľavy“. Prinášajú nielen nižšiu cenu ale aj viac možností výberu 
kvalitnejšieho ubytovania. Bolo by na škodu ich nevyužiť pri výbere vašej dovolenky.

Požiadavky  klientov a cestovných agentúr sme zohľadnili a prinášame  Vám:
• Vysoké „First Moment zľavy“ a akcie vo všetkých destináciách.
• Rozšírenú ponuku  apartmánov a viliek na Istrii, Kvarneri, Dalmácii.
• Apartmány a vilky na ostrove – Pag v meste Novalja v blízkosti pláže Zrče.
• Vyhľadávané apartmány v Tribunj - Vila Sára a vo Vodiciach - Vila Zvonko.
• Nové all inclusive hotely.
• Deti do 12 rokov u nás vo vybraných hoteloch zdarma.
• Dovolenka s domácimi zvieratkami.
• Skrátené alebo predĺžené pobyty podľa  želania.
• Nástupy na pobyty aj v iné dni ako sobota vo vybraných hoteloch a apartmá-

noch.
• Výhodné zájazdy  pre kolektívy. 
• Nové pobyty v „mobil home“ v Živogošči, Orebiči, vo Fažane.
• Nové pobytové zájazdy v Bulharsku: Sv. Vlas, Slnečné pobrežie, Pomorie, Nese-

bar.
• Lacné pobyty v apartmánoch Taliansku – Lignano, Porto Santa Margherita.
• Ubytovanie priamo v areáli termálnych kúpalísk: Vadaš – Štúrovo, Patince, Pod-

hájska, Dolná Strehová.
• Kúpeľné pobyty si môžete užiť v Sklených, Turčianskych Tepliciach.

Súčasťou ponuky je dlhodobá podpora pobytov v našej rodnej krajine – na Slo-
vensku.  Krajina nachádzajúca sa v srdci Európy, je ako stvorená pre strávenie príjem-
nej letnej i zimnej dovolenky. Termálne kúpaliská, kúpele, UNESCO pamiatky, prírodné 
krásy našich pohorí ako Vysoké a Nízke Tatry a ďalších. Radi by sme Vašu pozornosť 
upriamili na termálne kúpalisko Vadaš v  Štúrove - ubytovanie v areáli i mimo areálu 
kúpaliska Vadaš.  V historicky bohatom meste Banská Štiavnica ponúkame klientmi 
vyhľadávaný penzión Kremenisko. 

Naši pracovníci Vám veľmi radi poradia a pomôžu pri výbere dovolenky. Pobyty si 
môžete rezervovať a objednať osobne, telefonicky, e-mailom a cez internet.

Celú ponuku zájazdov nájdete  na www.nikslovakia.com

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme, že si z nej každý vyberie dovolenku podľa svo-
jich predstáv.

 Príjemnú dovolenku Vám želá kolektív CK N.I.K. Slovakia.     

CHORVÁTSKO

str. 4 – 40

TALIANSKO

str. 41 – 52

BULHARSKO

str. 53 – 57

SLOVENSKO

str. 58 – 70

CK N.I.K. Slovakia spol. s r.o.
Vajnorská 34, 831 03 Bratislava 3
Tel.: +421 (0)2 44 635 141, 0903 463 863
www.nikslovakia.com

E-mail:  nik-slovakia1@nik-slovakia.sk
 nikolaj@nik-slovakia.sk
 dinka@nik-slovakia.sk

Ceny v katalógu sú platné od 1. 12. 2018.
Ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH (20%).
Ceny pobytov nezahŕňajú: dopravu a komplex-
né cestovné poistenie (2,60 € os./deň).

CK N.I.K. Slovakia | 2019
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Chorvátsko

Krajina tisícročnej histórie 
a kultúry, ktorej brehy sú 
obmývané priezračnými vodami 
Jadranu. Veľkou prednosťou prí-
morských letovísk sú nádherné 
skalnaté a kamienkové pláže, 
ktorých krása je znásobená 
panorámou pohorí. Typickú 
atmosféru krajiny dotvára vôňa 
borovíc a olivových hájov. V 
neposlednom rade priateľské 
a pohostinné obyvateľstvo, s 
ktorým sa dorozumiete aj bez 
slovníka, sú dôvodom k tomu, 
že Chorvátsko je pre slovenských 
turistov krajinou číslo jeden. 
Územie krajiny je rozdelené na 
tri základné časti ISTRIA, KVAR-
NER a DALMÁCIA.

Obojsmerná doprava klimatizovaným autobusom:
ISTRIA A KVARNER

Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Banjole, Medulin, Rabac, Opatija, Crikvenica, Novi Vinodolski, Selce, Šilo, Krk, Baška 100,- EUR/os.
SEVERNÁ DALMÁCIA

Posedarje, Privlaka, Zaton, Zadar/prístav, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, ostrov Murter (Tisno, Murter), Tribunj, Vodice, Šibenik, Primošten 100,- EUR/os.
STREDNÁ A JUŽNÁ DALMÁCIA

Trogir, Kaštel, Štafilič 100,-EUR/os.
Split/prístav, Podstrana, Omišská riviéra (Duče, Omiš, Malá Luka, Ruskamen), Makarská riviéra (Brela, Baška Voda, Promajna, Baško Polje, 
Makarska, Tučepi, Podgora), Igrane, Drvenik, Gradac, Ploče, Klek, Orebič, Slano, Dubrovnik, Mlini 110- EUR/os.

V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava (klimatizácia, video) a DPH.
UPOZORNENIE: INFANT – dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, to znamená, že platí cenu autobusovej dopravy.

Trasy na Istriu, Kvarner, do Severnej a Strednej Dalmácie vedú cez Bratislavu, kde sa väčšinou prestupuje.

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov
Odchod SR 31.05. 07.06. 14.06. 21.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.
Príchod SR 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 14.07. 21.07. 22.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08 01.09. 08.09. 15.09. 22.09.

Príplatky za nástupné miesta (Istria, Kvarner, Severná a Stredná Dalmácia):
Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Spišská Nová Ves - Východ 15,- EUR
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Čadca, Rimavská Sobota, Lučenec, Partizánske, Kysucké Nové Mesto 15,- EUR
Dubnica nad Váhom, Ilava, Žilina, Považská Bystrica 11,- EUR
Nitra, Piešťany, Senica, Malacky, Sereď – Západ, Topoľčany, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza - Stred 8,- EUR
Bratislava,Trnava bez príplatku
Nepriama autobusová doprava do CHO sa uskutočňuje pri minimálnom počte 35 cestujúcich/ pri menšom počte je doprava zabezpečená aj menším  
busom po prípade tranzitom.

Oficiálny názov: Republika Hrvatska
Rozloha: pevninová časť
 Chorvátska má rozlohu 
 56.542 km², 
 rozloha priľahlého mora  
 je 31.067 km²
Počet obyvateľov:  4.437.460
Jazyk:  chorvátčina
Hlavné mesto:  Záhreb (Zagreb)
Počet obyvateľov  779.145
Mena: Kuna
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
Prilaz Djure Deźelića 10
10 000 Zagreb
Tel. 00385/(0)1/4848941, 4848944

Praktické telefónne čísla:
Medzinárodná predvoľba do Chorváts-
ka: + 385 
Záchranná zdravotná služba: 194
Hasiči: 193 
Polícia: 192
Národné námorné pátracie a záchranné 
centrum: 195 

Jednotné číslo pre všetky núdzové 
situácie: 112 
Všeobecné informácie: 18981
Informácie o miestnych a 
medzimestských telefónnych číslach: 
11880, 11888
Informácie o medzinárodných 
telefónnych číslach: 11802

Predpoveď počasia a situácia na 
cestách: 060 520 520 Chorvátsky autoklub 
(HAK):
Pomoc na ceste: 1987
(Ak telefonujeme zo zahraničia alebo z mobil-
ného telefónu, vytočte číslo + 385 1 1987) +385 
1 4640 800
Web: www.hak.hr. Email: info@hak.hr

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVÁTSKA 
Doprava je zabezpečená klimatizovanými autobusmi alebo klimatizovanými mikrobusmi, ktoré odchádzajú z rôznych miest na Slovensku.
Nakoľko sú nástupné miesta rôzne a je ich veľa, môže sa stať, že počas cesty po Slovensku budú klienti prestupovať z jedného autobusu do druhého. Vo väčšine prípadov 
je prestupným miestom Bratislava, príp. iné väčšie mesto. V Chorvátsku klienti vystupujú v jednotlivých destináciách po trase.
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Chorvátsko

UPOZORNENIE:
V rámci rôznych nástupných miest v SR 
musí klient počítať s možnosťou prestu-
pu zo zvozových autobusov, mikrobusov 
alebo osobných áut. Väčšina liniek nad-
väzuje na hlavný spoj s prestupom na 
centrálnom mieste v Bratislave alebo v 
Košiciach, resp. NA URČENOM MIESTE 
V ZAHRANIČÍ a preto sa môžu vyskytnúť 
časové posuny (z dôvodu dopravnej 
situácie). Upozorňujeme, že trasa po 
území SR nemusí vždy viesť najkratším 
smerom. Vzhľadom k nepredvídaným 

okolnostiam môže dôjsť k predĺženiu 
času prepravy.
Batožina - každý cestujúci má nárok na 
prepravu 1 ks batožiny max. 20 kg a 1 ks 
príručnej batožiny. Nadrozmernú batoži-
nu - bicykle, surfy a pod., ako aj zvieratá 
neprepravujeme! Bližšie informácie o 
nástupných mestách, časov odchodov a 
príchodov tvoria prílohu poukazu na služ-
by autobusovou dopravou, v prípade ne-
dostatočného počtu cestujúcich môže byť 
preprava v okrajových termínoch zrušená.
Trasa z východného Slovenska 

priamo do Chorvátska: informá-
cie v CK..
Trasa zo stredného Slovenska RK, 
ZA, MT, PD, ZH, BB, ZV, VK priamo 
do Chorvátska: informácie v CK.
Ostatné príplatky:
Príplatok za 2. týždeň (okrem Istrie): 
22,- EUR, obojsmerná preprava v roz-
pätí dlhšom ako sú 2 týždenné turnusy 
za sebou sa považuje za 2 jednosmerné 
prepravy. Príplatok za zakúpenie samos-
tatnej obojsmernej dopravy: 14,- EUR
Jednosmerný cestovný lístok -80% z 

ceny obojsmerného cestovného 
lístka + 50% z príplatku za ná-
stupné miesto. Príplatok za zakúpe-
nie samostatnej jednosmernej dopravy: 
9,-EUR
Príplatok za miesta v prednej časti auto-
busu (prvých 6 rád): 7,- EUR
ZMENA TRASY A NÁSTUPNÝCH 
MIEST ORGANIZÁTOROM VYHRA-
DENÁ. 
Upozornenie: maximálna hmot-
nosť batožiny je 20 kg na osobu 
+ 1 ks príručnej batožiny.

Dôležite informácie k pobytu v Chorvátsku: 
Všetky popisy uvedené v katalógu sú na základe známych skutočností ku dňu vydania katalógu.
Vzdialenosti od pláže sú približnými vzdialenosťami od určitého komplexu alebo vily. Uvedená vzdialenosť je vzdialenosť k najbližšej pláži. Tieto informácie nám boli 
poskytnuté tretími stranami a za ich pravdivosť nezodpovedáme. 
Umiestňovanie klientov do izieb v hoteloch alebo prideľovanie apartmánov či štúdií je plne v kompetencii vedenia hotelov alebo majiteľov apartmánov a penziónov.
 Ubytovanie v deň príchodu je najskôr po 14:00 hodine. Klienti, ktorí majú záujem o skorší check-in, sa môžu vopred informovať v CK. Ubytovacie zariadenia v deň odcho-
du musia byť uvoľnené do 9:00 hodiny (ak nie je uvedené inak). V prípade neskorého ubytovania v čase 18:00 – 22:00 môže byť v niektorých ubytovacích zariadeniach 
účtovaný poplatok. Rovnako aj v prípade skorého ubytovania pred 12:00, môže byť v niektorých zariadeniach účtovaný poplatok.
Klienti ubytovaní v apartmánoch si vykonávajú upratovanie počas pobytu sami. Toaletné a čistiace potreby je potrebné si priniesť (toaletný papier, mydlo, čistiace potre-
by), ak nie je uvedené inak. Záverečné upratovanie je povinné. V prípade, že apartmán nebude uprataný, má majiteľ zariadenia právo vypýtať si poplatok.
Pri niektorých apartmánoch sa platí kaucia, ktorá bude pri odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť.
Klientom sú v prípade núdze nápomocní naši partneri, ktorí nás zastupujú (recepcia hotela, lokálna agentúra, delegát CK, majiteľ vilky a i.) alebo nás kontaktujte na 
našej nonstop linke 00421 903 463 863.
Odporúčame Vám vziať si so sebou prípravky proti hmyzu a obuv do vody.

Umag

UMAG 
Stredoveké mestečko Umag je prvým turistickým strediskom na západnej strane Istrie pri ceste zo severu. Jeho okolie charakterizuje členité pobrežie s mnohými 
polostrovčekmi, borovicovými lesmi a bohatou stredomorskou vegetáciou, ale aj početné vinohrady. Umag je pôsobivé mestečko plné kontrastov, kde sa stretáva stará a 
nová architektúra. Jeho história siaha až do čias antického Ríma a počas stredoveku sa dostalo do područia Benátok. K mestečku patrí aj Savudrija, ktorá je najzápadnej-
ším bodom Chorvátska.

Poloha: Vily sa nachádzajú v tichom 
prostredí v časti Savudrija, ktorá je naj-
západnejšou časťou Chorvátska, približ-
ne 7 km od centra mesta Umag, obklo-
pené bohatou stredomorskou zeleňou v 
bezprostrednej blízkosti mora.
Služby, šport, zábava: parkovanie pred 
domom. Možnosť pobytu s domácim 

miláčikom (za príplatok). Upratovanie 
sa klienti zabezpečujú sami.
Ubytovanie: App/2+2 – na poscho-
dí/prízemí - dvojlôžková spálňa, obýva-
cia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
dve osoby, plne vybavený kuchynský kút, 
kúpeľňa-sprcha s WC, SAT/TV, Wifi, kli-
matizácia, balkón/ terasa s posedením 

na záhrade.
App/4+2 – na poschodí - dve dvojlôžko-
vé spálne, obývacia miestnosť s rozklada-
cím gaučom pre dve osoby, plne vybave-
ný kuchynský kút, kúpeľňa – sprcha s WC, 
SAT/TV, Wifi, klimatizácia, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, 250 m.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu a záverečné upratovanie (platí sa na mieste), cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Povinný príplatok: Záverečné upratovanie 40,-€/ App/pobyt, reg. taxa/cca 15,€-os.-týždeň).

Typ
apartmánu

13.04.-11.05.
14.09.-28.09.

11.05.-01.06.
07.09.-14.09. 01.06.-15.06. 15.06.-29.06.

31.08.-07.09.
29.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

App/2+2 335 420 570 725 845 1045
App/4+2 430 475 610 840 999 1215

Villas FARO ***
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Chorvátsko Červar Porat, Pula

ČERVAR PORAT 
Nachádza sa na Istrii, asi 5 km od mesta Poreč, ktoré je najväčším strediskom cestovného ruchu na Istrii s mnohými historickými pamiatkami. 

PULA 
Pula je najstaršie a najväčšie mesto Istrie s tisícročnou históriou. Ešte do dnešných čias sa zachovali budovy starých Rimanov – Víťazný oblúk Sergijavac, Augustov chrám 
a predovšetkým Koloseum - nádherne zachovalý amfiteáter z 1.storočia nášho letopočtu. Pula je nielen kultúrne, hospodárske a dopravné centrum, ale aj dôležité 
turistické centrum. Na lesnatom polostrove a ostrovoch okolo mesta boli vybudované kvalitné turistické strediská.

Poloha: Apartmány sa nachádzajú v 
centre mestečka Červar Porat, cca 100 
m od mora.
Služby, šport, zábava: recepcia, 
Wifi, detské ihrisko v blízkom parku, v 
blízkosti parkovisko, obchod /60 m/, 
reštaurácia /150 m/. Bohaté možnosti 
pre športové aktivity, výlety a atrakcie 
pre deti i dospelých. Možnosť pobytu s 
domácim miláčikom (za poplatok).
Ubytovanie: Štúdio/2+2 – dvoj-
poschodové štúdio: galéria s manžel-

skou posteľou a možnosťou prístelky, v 
dolnej časti obývacia miestnosť s rozkla-
dacím gaučom pre 2 osoby, s kuchyn-
ským kútom, kúpeľňa s WC, klimatizácia, 
SAT/TV, balkón/terasa s posedením.
App/2+2 – dvojlôžková spálňa, obýva-
cia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, s kuchynským kútom, kúpeľňa 
s WC, klimatizácia, SAT/TV, balkón s po-
sedením.
App/2+2 Comfort – dvojlôžková 
spálňa, obývacia miestnosť s rozklada-

cím gaučom pre 2 osoby a rozkladacím 
kreslom pre 1 osobu, s kuchynským kú-
tom, kúpeľňa s WC, klimatizácia, SAT/TV, 
balkón s posedením.
App/4+2 – dvojlôžková spálňa, man-
želské lôžko na galérii nad spálňou, obý-
vacia miestnosť s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby, s kuchynským kútom, 2x 
kúpeľňa s WC, klimatizácia, SAT/TV, bal-
kón s posedením.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, skalnatá, cca 500 m.

Camp Pineta sa nachádza dva kilometre 
od malebnej rybárskej dediny Fažana, 
sedem kilometrov od historického mes-
ta Pula.
Poloha: Mobilné domy Vanga a Galija, 
ktoré sa nachádzajú v borovicovom lese 
kempu Pineta, sú navrhnuté v súlade s 
ich stredomorským okolím.
Služby, šport, zábava: recepcia, 
reštaurácia, kaviareň, pekáreň, super-
market, novinový stánok, zmenáreň, 
internet prístup, detské ihrisko, trampo-

lína, športové aktivity (volejbal, basket-
bal, minigolf, stolný tenis, vodné športy) 
parkovisko. Možný pobyt s domácim 
miláčikom (na vyžiadanie).
Ubytovanie: MH GALIJA - 4+2 - dve 
spálne, obývacia izba a vybavená kuchy-
ňa s jedálenským kútom, kúpeľňa (spr-
cha a WC), SAT/TV, klimatizácia, terasa.
MH VANGA – 4+2 - dve spálne, obý-
vacia izba s rozkladacím gaučom (pre 2 
osoby) a vybavenou kuchyňou s jedálen-
ským kútom, dve kúpeľne (sprcha s WC), 

SAT/TV, klimatizácia, terasa.
MH VANGA PREMIUM – 4+2 - dve 
spálne a centrálna izba vybavená kuchy-
ňa s jedálenským kútom, dve kúpeľne 
(sprcha a WC), SAT/TV, CD/DVD, mik-
rovlnka, kávovar, klimatizácia, lehátka 
na terase.
Oba typy mobilných domčekov sa môžu 
ubytovať až 6 osôb.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 250 m.

Poloha: Apartmány sa nachádzajú sa v 
centre mestečka Červar Porat približne 5 
km od mesta Poreč, v blízkosti obchodu 
a reštaurácie /cca 80-180 m/.
Ubytovanie: parkovanie na ulici. Mož-
nosť pobytu s domácim miláčikom (za 
poplatok).

App/2+2 – na poschodí – dvojlôžková 
spálňa, obývacia miestnosť s rozklada-
cím gaučom pre 2 osoby, kuchynský a je-
dálenský kút, kúpeľňa/WC, klimatizácia, 
SAT/TV, balkón s posedením.
App/2+2 Superior – na prízemí – 
dvojlôžková spálňa, obývacia miestnosť 

s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby, 
kuchynský a jedálenský kút, kúpeľňa/
WC, klimatizácia, SAT/TV, krytá terasa s 
posedením, záhrada.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 480-530 m.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Príplatok za psa 6,-€/deň, na vyžiadanie - platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: prenájom MH na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,-€/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Na mieste sa platí povinne: záverečné upratovanie 30,-€ jednorázovo,reg. poplatok 4,- € /os. - jednorázovo, depozit 100,-€/MH, ktorý bude po odovzdaní 
nepoškodeného MH vrátený späť. 

Typ
apartmánu

01.05.-08.06
07.09.-21.09.

08.06.-15.06.
31.08.-07.09.

15.06.-22.06.
24.08.-31.08.

22.06.-13.07.
17.08.-24.08. 13.07.-17.08.

Rona Volta št/2+2 230 360 390 475 620
Rona Volta A/2+2 comf. 285 430 475 570 760
Rona Volta A/2+2 240 380 420 515 685
Rona Volta A/4+2 325 525 590 685 830
Rona Červar A/2+2 superior 285 430 475 570 695
Rona Červar A/2+2 240 380 420 515 620

Typ 26.04.-01.06.
14.09.-30.09. 01.06.-15.06. 15.06.-29.06. 29.06.-13.07. 13.07.-24.08. 24.08.-31.08. 31.08.-14.09.

Galia MH 4-6 410 530 715 950 1235 999 535
Vanga MH 4-6 470 610 830 1075 1390 1160 610
Premium Vanga MH 4-6 515 665 905 1180 1450 1250 665

Apartmány RONA VOLTA ***

MOBILE HOMES - Kemp PINETA ***

Apartmány RONA ČERVAR ***
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Moščenička Draga 
Mošćenička Draga je malé prístavné mestečko v Rijeckom zálive pod horskými úbočiami pohoria Učka s bujnou vegetáciou a miernou klímou. Turistov priťahuje najmä 
svojou plážou Sipar, ktorú pokrývajú drobné kamienky a okruhliaky. Z obce je možné vystúpiť do starej obce Mošćenice, ktorá si zachovala svoj starobylý vzhľad a roman-
tický charakter vďaka starým domom s pôvodnou architektúrou, prepojovacím schodom, mostíkom a úzkym uličkám. Nájsť v nej možno i barokový kostol, starú radnicu 
a mimo hradieb kostolíky sv. Šebastiána a sv. Bartolomeja. Z hradobných bášt sa ponúka znamenitý výhľad. 

Poloha: Hotel sa nachádza v mesteč-
ku Mošćenička Draga, neďaleko mesta 
Opatija. Svojou polohou a službami 
ponúka dokonalé miesto pre príjemnú 
rodinnú dovolenku, na svoje si tu prí-
du aj športoví nadšenci. K dispozícii je 
výťah. Domáci miláčikovia sú vítaní (za 
poplatok).
Služby, šport, zábava: recepcia, 
trezor na recepcii (za poplatok), reštau-
rácia, snack bar na pláži, Wifi, interne-
tový kútik, vnútorný bazén s ohrievanou 
morskou vodou vonkajší detský bazén, 
ležadlá so slnečníkmi pri bazénoch v 
cene, wellness a fitness centrum (sau-
na, masážne sprchy, vírivka, relaxačná 
zóna), animačný program počas dňa, 
detské ihrisko, detský klub, večerný 

zábavný program (podľa programu), 
športové možnosti (stolný tenis, volej-
bal, bedminton, šípky, minigolf, joga, 
pilates, Nordic walking, cyklistika, vodné 
športy, potápania a pod.), ďalšie služby 
za poplatok: masážny salón, kozmetický 
salón, solárium, kaderníctvo, obchod so 
suvenírmi, súkromné parkovanie, ban-
kové služby a i.
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-
lôžková izba, kúpeľňa/WC, fén, klimati-
zácia, TV, WiFi, telefón, minibar, trezor, 
francúzsky balkón, výhľad na átrium.
1/2+1 Superior – dvojlôžková izba s 
možnosťou prístelky, kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, TV, Wifi, telefón, minibar, 
trezor, balkón, výhľad na park.
2/2 Rodinná izba Atrium – dve pre-

pojené dvojlôžkové izby (obe s manžel-
skými posteľami), kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, TV, Wifi, telefón, minibar, 
trezor, francúzsky balkón, výhľad na 
átrium. Cena zahŕňa ubytovanie pre 2 
dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov.
2/2 Rodinná izba Park – dve pre-
pojené dvojlôžkové izby (jedna s man-
želskou posteľou), kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, TV, Wifi, telefón, minibar, 
trezor, balkón, výhľad na park. Cena za-
hŕňa ubytovanie pre 2 dospelé osoby a 
2 deti do 14 rokov.
Stravovanie: plná penzia formou bu-
fetových stolov s nápojmi zo samoobs-
lužného stroja.
Pláž: okruhliaková pláž Sipar.

Poloha: Hotel sa nachádza v mesteč-
ku Mošćenička Draga v blízkosti známej 
okruhliakovej pláže Sipar. Svojou polo-
hou ponúka znamenitú kombináciu Jad-
ranského mora a pohoria Učka. 
Služby, šport, zábava: recepcia, tre-
zor na recepcii (za poplatok), reštaurá-
cia, kokteil bar s terasou, WiFi, interne-

tový kútik, kopírovacie služby, súkromné 
parkovisko (za poplatok), animačný 
program počas dňa v hoteli Marina, hu-
dobné večery, wellness centrum (v hote-
li Marina). K dispozícii je výťah. Domáci 
miláčikovia sú vítaní (za poplatok).
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-
lôžková izba, kúpeľňa s WC, fén, Wifi, TV, 

telefón, výhľad na park.
1/2 +1 Superior – dvojlôžková izba 
s možnosťou prístelky (na vyžiadanie), 
kúpeľňa s WC, fén, WiFi, TV, telefón, 
balkón s výhľadom na more.
Stravovanie: polpenzia formou bufe-
tových stolov.
Pláž: okruhliaková pláž Sipar.

Remisens Hotel MARINA ****

Smart Selection Hotel MEDITERAN***

Moščenička Draga

M: strana more, P:strana park, ulica.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, plnú penziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., registračný poplatok 1,-€/os., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 14 rokov na 3. lôžku -zdarma.
Dieťa do 14 rokov s 1 dos. os. na zakl. lôžku -30%.
Osoba od 14 r. na 3. lôžku -15 %.

M:strana more, P:strana park, ulica, B:balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., registračný poplatok 1,-€/os., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 12 rokov na 3. lôžku -zdarma.
Dieťa do 12 rokov s 1 dos. os. na zakl. lôžku -30%.
Osoba od 12 r. na 3. lôžku -15 %.

Typ 
izby

22.06.-20.07.
24.08.-14.9. 20.07.-24.08.

Superior P 1/2+1 780 905

Typ 
izby 24.05.-15.06. 15.06.-20.07.

24.08.-21.09. 20.07.-24.08.

Štandard P 1/2 355 430 525
Superior MB 1/2+1 440 535 660
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M:strana more, P:strana park, B:balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., registračný poplatok 1,-€/os., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 12 rokov na 3. lôžku -zdarma.
Dieťa do 12 rokov s 1 dosp. os. na zákl. lôžku -30%.
Osoba od 12 r. na 3. lôžku -15 %.

P: strana park, ulica.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., registračný 
poplatok 1,-€/os., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 12 r. na 3. lôžku -zdarma.
Dieťa do 12.s 1 dos. os. na zakl. lôžku -30%.
Osoba od 12 r. na 3. lôžku -15 %.

Typ 
izby 21.09.-05.10. 24.05.-15.06. 15.06.-20.07.

24.08.-21.9. 20.07.-24.08.

Štandard PB 1/2+1 305 370 430 505
Štandard MB 1/2 355 430 495 580
Superior MB 440 545 620 735

Typ 
izby 21.09.-05.10. 15.06.-20.07.

24.08.-21.9. 20.07.-24.08.

Superior P 1/2+1 370 520 580

Lovran, Opatija

LOVRAN 
Toto prímorské mestečko v Rijeckom zálive získalo pomenovanie podľa vavrínov (chorv. lovor), ktoré spolu s gaštanmi a ďalšou vždyzeleným rastlinstvom dotvárajú 
typický charakter mesta. Pohorie Učka mu zabezpečuje príjemnú miernu klímu. Pre svoje ozdravné kúpele je vhodnou turistickou destináciou po celý rok, aj v zime. Mes-
tečko odráža svoju bohatú históriu v zachovaných stavbách. Stojí tu románska zvonica i kostolík sv. Trojice či kostol s ucelenými gotickými freskami. Hlavné pláže sú dve, 
pieskovo-betónová pláž Kvarner a pieskovo-okruhliaková pláž Peharovo. 

Opatija 
Opatija je exkluzívne letovisko Kvarneru. Môže sa pochváliť luxusnými vilami, prepychovými hotelmi a mimoriadnou turistickou ponukou. Turistický ruch tu má viac 
ako storočnú tradíciu ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Okúzľujúca krása prírody okolo Opatije, mierne podnebie, duch tradície turistického ruchu v spojení s rozmanitou 
turistickou ponukou rekreácie, kultúry a zábavy urobia z vašej návštevy tohto mesta nezabudnuteľnú letnú dovolenku. 

Poloha: Hotel sa nachádza v prístav-
nom a kúpeľnom meste Lovran. Je za-
riadený v romantickom štýle a ponúka 
ideálny miesto na dovolenku pre zami-
lované páry alebo na svadobnú hostinu 
priamo pri mori.
Služby, šport, zábava: recepcia, 
trezor na recepcii (za poplatok), reštau-
rácia, bar s terasou, WiFi, internetový 

kútik, kopírovacie služby, animačný 
program (v hoteli Excelsior), hudob-
né večery, večerné zábavné programy 
(podľa aktuálnej ponuky), súkromné 
parkovisko a podzemné garáže (za po-
platok) Domáci miláčikovia sú vítaní (za 
poplatok).
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky (na 

vyžiadanie), kúpeľňa/WC, fén, ventilá-
tor, TV, Wifi, telefón, balkón s výhľadom 
na park/ more.
1/2 Superior – dvojlôžková izba, kú-
peľňa/WC, fén, ventilátor, LCD TV, Wifi, 
telefón, balkón s výhľadom na more.
Stravovanie: polpenzia – nápoje k 
večeri zo samoobslužného stroja.
Pláž: súkromná betónová pláž.

Poloha: Hotel sa nachádza priamo pri 
mori, v blízkosti centra mesta Opatija. 
Služby, šport, zábava: recepcia, tre-
zor na recepcii (za poplatok), reštaurá-
cia, kaviareň, Wifi, internetový kútik, bi-

liard, krytý bazén s ohrievanou morskou 
vodou, animačný program (v hoteli Ad-
miral), večerné hudobné večery (podľa 
programu), súkromné parkovisko (za 
poplatok), práčovňa a čistiareň, kopí-

rovacie služby, kaderníctvo a i. Domáci 
miláčikovia sú vítaní (za poplatok).
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky (na vy-
žiadanie), kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, 

LCD TV, Wifi, telefón, výhľad na mesto.
Stravovanie: polpenzia – nápoje k 
večeri zo samoobslužného stroja.
Pláž: súkromná betónová pláž (mož-
nosť prenájmu ležadiel so slnečníkmi.)

Smart Selection Hotel BRISTOL ***

Smart Selection Hotel ISTRA***
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Poloha: Hotel sa nachádza priamo na 
prímorskej promenáde v meste Opatija 
s výhľadom na prístav.
Služby, šport, zábava: recepcia 
nonstop, reštaurácia, bar, kaviareň, tre-
zor na recepcii (za poplatok), výťah, Wifi, 
fitnes a wellness zóna (nutná rezervá-
cia), krytý bazén s ohrievanou morskou 
vodou, vonkajší bazén s ohrievanou 
morskou vodou, ležadlá pri bazénoch, 
dobre vybavené kongresové sály a se-

minárne miestnosti, večerný zábavný 
program a tance (podľa ponuky), ďalšie 
spoplatnené služby: práčovňa a čistia-
reň, kopírovacie služby, trafika, obchod 
so suvenírmi, parkovisko a garáž, prísta-
visko pre jachty. Domáci miláčikovia sú 
vítaní (za poplatok).
Ubytovanie: 1/2+1 Superior – 
dvojlôžková izba s možnosťou prístelky 
(rozťahovací gauč), kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, Wifi, LCD TV, telefón, mini-

bar, trezor, balkón s výhľadom na more.
1/2 Premium – dvojlôžková izba, kú-
peľňa/WC, fén, klimatizácia, Wifi, LCD 
TV, telefón, minibar, trezor, balkón s vý-
hľadom na more. Klientom je k dispozícii 
aj spoločná terasa s ležadlami a bazén s 
vírivkou (pre 6 osôb).
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere bufetové stoly).
Pláž: betónová pláž v blízkosti hotela.

Poloha: Hotel sa nachádza priamo na 
prímorskej promenáde v meste Opatija 
a ponúka znamenitý výhľad na Kvarner-
ský záliv a jeho ostrovy. 
Služby, šport, zábava: recepcia 
nonstop, trezor na recepcii (za popla-
tok), bezbariérový prístup do hotela, 
reštaurácia, kaviareň, bar, Wifi, inter-
netový kútik, krytý bazén s ohrievanou 
morskou vodou, súkromná hotelová 
pláž, jacuzzi na pláži, sauna, mini fit-

nes, zábavný večerný program a tance 
(podľa ponuky), práčovňa a čistiareň, 
kopírovacie služby, kongresová hala a 
seminárne miestnosti, súkromné parko-
vanie (za príplatok), verejné parkovisko 
v blízkosti. Domáci miláčikovia sú vítaní 
(za príplatok).
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-
lôžková izba, kúpeľňa sprcha s WC, fén, 
klimatizácia, SAT/TV, WiFi, telefón, mini-
bar, trezor, výhľad na mesto.

1/2+1 Superior – dvojlôžková izba s 
možnosťou prístelky (rozkladací gauč), 
kúpeľňa sprcha s WC, fén, klimatizácia, 
SAT/TV, Wifi, telefón, minibar, trezor, 
výhľad na more.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a 
večere).
Pláž: súkromná betónová pláž s jacuzzi 
a ležadlami v cene.

Remisens Hotel ADMIRAL****

Remisens Hotel KRISTAL ****

Opatija

M: strana more, B: balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., registračný poplatok 1,-€/os., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 12 rokov na 3. lôžku -zdarma.
Dieťa do 12 rokov s 1 dos. os. na zakl. lôžku -30%.
Osoba od 12 r. na 3. lôžku -15 %.

M: strana more, P:strana park, ulica.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., registračný poplatok 1,-€/os., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 12 rokov na 3. lôžku -zdarma.
Dieťa do 12 rokov s 1 dosp. os. na zákl. lôžku -30%.
Osoba od 12 r. na 3. lôžku -15 %.

Typ 
izby 21.09.-05.10. 24.05.-15.06. 15.06.-20.07.

24.08.-21.9. 20.07.-24.08.

Superior MB 1/2+1 525 620 715 770
Premium MB 1/2 660 770 895 960

Typ 
izby 21.09.-05.10. 24.05.-15.06. 15.06.-20.07.

24.08.-21.9. 20.07.-24.08.

Štandard P 1/2 400 470 535 610
Superior M 1/2+1 460 535 610 705
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Otrov Krk
Najväčší ostrov v Jadranskom mori leží v skupine Kvarnerských ostrovov. Na rozdiel od väčšiny jadranských ostrovov je Krk pomerne husto osídlený. Takmer všetky 
dediny ležia na pobreží a sú súčasne i turistickými strediskami. Ostrov Krk je od 70-tych rokov spojený s pevninou mostom – Krčki most. Najznámejšie strediská sú Krk, 
Šilo, Klimno, Njivice, Malinska, Baška, Punat. 

Omišajl
Letovisko Omišalj je prvým mestečkom a prístavom po príchode na ostrov Krk. Leží v severozápadnej časti ostrova. Je malebne rozložené na plošine nad Omišaljským 
zálivom (Omišaljski zaljev). Spolu s mestom Krk je najstaršie na ostrove. Nová časť mesta sa rozrástla na pobreží, kde je i prístav pre jachty - marina. Neďaleko Omišalje 
sa nachádza letisko. 

Ostrov Krk, Šilo
Šilo je malé mestečko na ostrove Krk oproti Crikvenici. V meste sa nachádza piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ktorá je vhodná pre rodiny s deťmi. V blízkosti 
Šila sa nachádza liečivé bahno, ktoré má priaznivé účinky na organizmus človeka. 

Poloha: Komplex sa nachádza v ma-
lebnom mestečku Omišalj, pozostáva z 
hlavnej budovy hotela Adriatic a dvoch 
pavilónov, Marina a Primorka. Pláže sú 
vzdialené približne 50 m. 
Služby, šport a zábava: recepcia 
nonstop, trezor na recepcii, klimatizované 
lobby, Wifi zdarma (v lobby), reštaurá-

cia, bufetová reštaurácia, bar, disco bar, 
masážny salón, parkovisko, zmenáreň, 
kopírovacie služby, obchod so suvenírmi, 
kadernícky salón, možnosť prenájmu áut, 
skútrov, bicyklov a člnov, výlety a exkurzie, 
športové možnosti v okolí a na pláži (tenis, 
minigolf, basketbal, volejbal, stolný tenis, 
vodné športy, jazdectvo a pod.), detské 

ihrisko na pláži.
Ubytovanie: Izba 1/2 – dvojlôžková 
izba, kúpeľňa/WC, telefón, SAT/TV, bal-
kón (niektoré izby).
Stravovanie: polpenzia – raňajky a 
večere formou bufetových stolov + ná-
poj k večeri.
Pláž: kamenistá a betónová.

Poloha: Komplex sa nachádza v ma-
lebnom mestečku Omišalj, pozostáva z 
hlavnej budovy hotela Adriatic a dvoch 
pavilónov, Marina a Primorka. Pláže sú 
vzdialené približne 50 m.
Služby, šport a zábava: recepcia 
nonstop, TV na recepcii, výťah, možnosť 

prenájmu áut, skútrov, bicyklov a člnov, 
výlety a exkurzie, športové možnosti v 
okolí a na pláži (tenis, minigolf, basket-
bal, volejbal, stolný tenis, vodné športy, 
jazdectvo a pod.), detské ihrisko na 
pláži.
Ubytovanie: Izba 1/2 – dvojlôžková 

izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa/
WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a 
večere formou bufetových stolov a nápoj 
k večeri (v hoteli Adriatic).
Pláž: kamenistá a betónová.
Nástup možný každý deň.

Hotel ADRIATIC **

Depandansa Marina a Prímorka

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, nápoje k večeri, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -10%.
Dieťa do 2 r. bez lôžka zdarma.
Dieťa do 14 r. na prístelke -30%.
Dieťa do 14 r. s jednou dospelou osobou -20%.

Typ
izby

06.04.-15.06.
07.09.-19.10.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-13.07.
24.08.-31.08.

13.07.-27.07.
10.08.-24.08. 27.07.-10.08.

 1/2 230 260 295 335 370
1/2 depandansy 200 230 260 295 335

Ostrov Krk, Omišajl, Šilo

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 3,50 €/os., dopravu.
Príplatok za klimatizáciu: 6,-€/deň, na vyžiadanie - platí sa na mieste.

Typ 
apartmánu

Do 15.06.
Od 07.09.

15.06.-29.06.
24.08.-07.09. 29.06.-13.07. 13.07.-27.07.

17.08.-24.08. 27.07.-17.08.

App/4 450 550 599 675 810
Prístelka 60 70 80 90 90

Poloha: Apartmán sa nachádza na po-
schodí vilového domu, približne 300 m 
od centra, 350 m od obchodu a 300 m 
od pláže.
Služby, šport, zábava: parkovanie, 
gril, Wifi. Upratovanie si klienti počas 

pobytu zabezpečujú sami.
Ubytovanie: App/4+1 – dve spál-
ne, obývacia miestnosť s jedálenským 
kútom, plne vybavená kuchyňa, chlad-
nička s mrazničkou, umývačka riadu, 
mikrovlnná rúra, kúpeľňa /WC, práčka, 

klimatizácia, SAT/TV, terasa s výhľadom 
na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková a piesková pláž s 
hrubozrnným pieskom, 300 m.

Apartmán NADIA***
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Poloha: Vila sa nachádza v stredisku 
Šilo približne 600 m od centra. 
Služby: miesto na parkovanie, v blízkosti 
obchod, záhrada. Upratovanie si klienti 
počas pobytu zabezpečujú sami, závereč-

né upratovanie je zahrnuté v cene.
Ubytovanie: App/4+1 – dve spálne, 
obývacia izba s kuchynkou a jedálen-
ským kútom, kúpeľňa (sprcha s WC), 
SAT/TV, klimatizácia, terasa. Pobyt s do-

mácim zvieraťom možný za príplatok.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a 
večere).
Pláž: okruhliaková a piesková s hrubo-
zrnným pieskom, 200 m.

Poloha: Vila Mihalić sa nachádza v 
meste Šilo, cca 180 m od mora. Upra-
tovanie si klienti počas pobytu zabezpe-
čujú sami.
Služby: parkovanie vo dvore, gril k dis-
pozícii.
Ubytovanie: App/2 +1 – trojlôžková 
spálňa, kuchynsko – jedálenský kút, 
kúpeľňa/ WC, SAT TV, Wifi, klimatizácia, 
terasa. 

App/4 - dve spálne s manželskou 
posteľou, obývacia izba, kuchyňa s jedá-
lenským kútom, (chladnička, mraznička, 
elektrický sporák, umývačka riadu), kú-
peľňa so sprchou a WC, SAT/TV, Wifi, kli-
matizácia, balkón/ terasa s posedením.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a 
večere).
Pláž: piesčitá, cca 180 m.

Poloha: Vila sa nachádza 350 m od cen-
tra mesta Šilo a 250 m od piesočnej pláže.
Služby: k dispozícii gril, parkovisko.
Ubytovanie: App/ 2+2 – dvojlôž-
ková spálňa, obývacia izba s rozkladacia 

pohovkou pre jednu osobu, vybavený 
kuchynský kút, rýchlovarná kanvica, ká-
vovar, chladnička, mraznička, umývačka 
riadu, kúpeľňa so sprchou a WC, SAT/TV, 
klimatizácia, Wifi, balkón/ vlastná terasa.

Stravovanie: polpenzia (raňajky a 
večere).
Pláž: piesčitá, cca 250 m.

Vila HLADIKA**

Vila MIHALIĆ ***

Vila SONATA ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 3,50 €/os. (platí sa na mieste), dopravu.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 3,50 €/os. (platí sa na 
mieste), dopravu.

Typ 
apartmánu

01.05.-01.06.
07.09.-01.10.

01.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-27.07. 27.07.-24.08.

Osoba v App/4 (min. počet os. 4) 285 310 320 339 369
Prístelka 229 239 239 249 259

Typ 
apartmánu

01.05.-01.06.
07.09.-01.10.

01.06.-29.06.
31.08.-07.09. 29.06.-13.07. 13.07.-27.07. 27.07.-24.08. 24.08.-31.08.

Osoba v App/4 (min. počet os. 4) 1. posch. 325 339 375 395 420 339
Osoba v App/4 (min. počet os. 4) prízemie 295 315 349 370 395 325
Osoba v App/2 (min. počet os. 2) 359 380 450 460 495 405
Prístelka 229 239 239 249 259 239

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 3,50 €/os. (platí sa na mieste), dopravu.

Typ 
apartmánu

01.05.-01.06.
07.09.-01.10.

01.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-27.07. 27.07.-24.08.

Osoba v App/2+2 (min. počet os. 4) 279 299 310 325 345
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Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60  €/os./deň, dopravu.
Príplatok za plnú penziu: 135,-€/os.
Zľavy v 1/2:
Dieťa do 12 r. na prístelke - ZDARMA.
Parkovanie: 4 €/deň, platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Príplatok za plnú penziu: 135,-€/os.
Zľavy v 1/2:
Dieťa do 12 r. na prístelke - ZDARMA.
Parkovanie: 4 €/deň, platí sa na mieste.

Typ 27.04.-18.05. 18.05.-08.06. 08.06.-06.07. 06.07.-24.08.
izby 21.09.-28.09. 07.09.-21.09. 24.08.-07.09.
1/2 štandard 350 460 535 599
1/2 balkón /park 370 475 560 640

Typ
izby

27.04.-18.05.
21.09.-28.09.

18.05.-08.06.
07.09.-21.09.

08.06.-06.07.
24.08.-07.09. 06.07.-24.08.

1/2 štandard /park 335 440 505 570
1/2+2 suite štandard 450 590 675 820

Ostrov Krk, Krk 

Krk, Krk 
Najväčší ostrov v Jadranskom mori leží v skupine Kvarnerských ostrovov. Na rozdiel od väčšiny jadranských ostrovov je Krk pomerne husto osídlený. Takmer všetky 
dediny ležia na pobreží a sú súčasne i turistickými strediskami. Ostrov Krk je od 70-tych rokov spojený s pevninou mostom – Krčki most. Najznámejšie strediská sú Krk, 
Šilo, Klimno, Njivice, Malinska, Baška, Punat. 

Poloha: Hotel je súčasťou hotelového 
komplexu Dražica na juh od centra mes-
ta Krk v bezprostrednej blízkosti pláže. 
Komplex prekypuje zeleňou borovíc a 
tamarišiek, dodávajúc príjemný tieň 
horúcim letným dňom a robí ho tak vy-
nikajúcou destináciou pre dovolenkový 
oddych a relax.
Služby, šport a zábava: recepcia 
24/7, klimatizovaná reštaurácia, kavia-
reň a bary, bistro na pláži, zmenáreň, 
úschovňa drahocenností pri recepcii, 
vonkajší bazén a detský bazén so slad-
kou vodou, TV sála, masážny salón, 
fitnes, internetový kút, obchod so su-
venírmi, trafika, agentúra s bohatou 
ponukou výletov, športové vyžitie (tenis, 
bedminton, mini golf, stolný tenis, bi-
liard a i.), kultúrne podujatia (zábavné 

večery, koncerty a pod.), počas letnej 
sezóny animačný program pre deti i 
dospelých (mini klub, škola plávania pre 
deti, ranná gymnastika, aqua-aerobic, 
večerný program a i.), v blízkosti prená-
jom bicyklov, áut, skútrov, detské ihris-
ko, telefónna búdka, možnosť prania a 
žehlenia, parkovanie pri hoteli.
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky pre 
dieťa do 12r., kúpeľňa/WC, fén, klima-
tizácia, SAT TV, trezor, internet, telefón, 
mini bar.
1/2 BP – dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky pre dieťa do 12r. alebo poscho-
dových postieľok pre deti do 9r., kúpeľ-
ňa + WC, fén, klimatizácia, SAT TV, trezor, 
internet, telefón, mini bar, balkón s vý-
hľadom na park.

1/2 BM – dvojlôžková izba, kúpeľňa 
+ WC, fén, klimatizácia, SAT TV, trezor, 
internet, telefón, mini bar, balkón s vý-
hľadom na more.
1/4 Rodinná izba – dve oddelené 
dvojlôžkové spálne, predsieň, kúpeľňa/
WC, fén, klimatizácia, SAT/ TV, trezor, 
internet, telefón, mini bar, balkón s vý-
hľadom na park.
1/2+2 Suite – dvojlôžková izba, 
predsieň, obývacia izba s rozkladacím 
gaučom, kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, 
SAT/TV, trezor, internet, telefón, mini 
bar, dva balkóny s výhľadom na park.
Stravovanie: polpenzia v hotelovej re-
štaurácii formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, kamienková i pláž s 
pieskovým dnom, cca 100 m.

Poloha: Zariadenie je súčasťou hotelo-
vého komplexu Dražica na juh od centra 
mesta Krk. Umiestnenie v blízkosti pláže 
medzi borovicami a vavrínmi ho robí 
vynikajúcim miestom pre dovolenku s 
deťmi.
Služby, šport a zábava: v hoteli Dra-
žica – recepcia 24/7, klimatizovaná re-
štaurácia, kaviareň a bary, bistro na plá-
ži, zmenáreň, úschovňa drahocenností 
pri recepcii, vonkajší bazén a detský ba-
zén so sladkou vodou, TV sála, masážny 
salón, fitnes, internetový kút, obchod so 
suvenírmi, trafika, agentúra s bohatou 
ponukou výletov, športové vyžitie (te-

nis, bedminton, mini golf, stolný tenis, 
biliard a i.), kultúrne podujatia (zábavné 
večery, koncerty a pod.), počas letnej 
sezóny animačný program pre deti i 
dospelých (mini klub, škola plávania pre 
deti, ranná gymnastika, aqua-aerobic, 
večerný program a i.), v blízkosti prená-
jom bicyklov, áut, skútrov, detské ihris-
ko, telefónna búdka, možnosť prania a 
žehlenia, parkovanie pri hoteli.
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky pre 
dieťa do 12r., kúpeľňa/WC, fén, klima-
tizácia, SAT/TV, trezor, internet, telefón, 
mini bar, výhľad na park.

Suite 1/2+2 Štandard – dvojlôžková 
izba, obývacia izba s rozkladacím gau-
čom, predsieň, kúpeľňa/WC, fén, klima-
tizácia, SAT/TV, trezor, internet, telefón, 
mini bar, výhľad na park.
Suite 1/2+2 balkón – dvojlôžková 
izba, obývacia izba s rozkladacím gau-
čom, predsieň, kúpeľňa/WC, fén, klima-
tizácia, SAT/TV, trezor, internet, telefón, 
mini bar, balkón/terasa s výhľadom na 
park.
Stravovanie: polpenzia v reštaurácii 
hotela Dražica formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, kamienková i pláž s 
pieskovým dnom, cca 100 m.

Hotel DRAŽICA ***

Depandansy VILLA LOVORKA ***
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Poloha: Zariadenie je súčasťou hotelové 
komplexu Dražica južne od centra mesta 
Krk. Nachádza sa bezprostredne pri mori 
nad zálivom s kamenistou plážou.
Služby, šport a zábava: v hoteli Dra-
žica – recepcia 24/7, klimatizovaná re-
štaurácia, kaviareň a bary, bistro na plá-
ži, zmenáreň, úschovňa drahocenností 
pri recepcii, vonkajší bazén a detský ba-
zén so sladkou vodou, TV sála, masážny 
salón, fitnes, internetový kút, obchod so 
suvenírmi, trafika, agentúra s bohatou 

ponukou výletov, športové vyžitie (te-
nis, bedminton, mini golf, stolný tenis, 
biliard a i.), kultúrne podujatia (zábavné 
večery, koncerty a pod.), počas letnej 
sezóny animačný program pre deti i 
dospelých (mini klub, škola plávania pre 
deti, ranná gymnastika, aqua-aerobic, 
večerný program a i.), v blízkosti prená-
jom bicyklov, áut, skútrov, detské ihris-
ko, telefónna búdka, možnosť prania a 
žehlenia, parkovanie pri hoteli.
Ubytovanie: 1/2 Štandard – dvoj-

lôžková izba s možnosťou prístelky pre 
dieťa do 12r., kúpeľňa + WC, fén, klima-
tizácia, SAT TV, trezor, internet, telefón, 
mini bar, výhľad park/more.
Suite 1/2+2 – dvojlôžková izba, obývacia 
izba s rozkladacím gaučom, kúpeľňa + WC, 
fén, klimatizácia, SAT TV, trezor, internet, te-
lefón, mini bar, terasa s výhľadom na more.
Stravovanie: polpenzia v reštaurácii 
hotela Dražica formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, kamienková i pláž s 
pieskovým dnom, cca 100 m.

Depandans TAMARIS ***

Ostrov Krk, Krk, Crikvenica

Crikvenica 
Crikvenica je vyhľadávané turistické stredisko, len cca 35 km od mesta Rijeka. Nachádza sa oproti ostrovu Krk a tvoria ju priľahlé časti Jadranovo, Dramalj a Selce, spo-
jené s centrom Crikvenice turistickým vláčikom alebo dlhšou pešou prechádzkou. V obľúbenom letovisku nájdete množstvo historických pamiatok, taktiež Akvárium, kde 
možno vidieť výstavu morských rýb. V meste sa nachádza veľ ké množstvo reštaurácií, barov, popri mori vedie krásna palmová promenáda. V letnej sezóne sa tu konajú 
koncerty, výstavy a tradičné slávnosti. Mestské pláže sú z okruhliakov alebo z drobného štrku s pozvoľným vstupom do mora, známe svojou čistotou a upravenosťou 
okolia. Väčšina ubytovacích kapacít sa nachádza v miernom svahu.

Poloha: Hotel sa nachádza 600 m od 
centra mesta Crikvenica a cca 50 m od 
mora. Je súčasťou komplexu Vila Ružica 
spolu s vilou Coltelli a tromi pavilónmi.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia s terasou a výhľadom na 
more, výber z chorvátskej i medzinárod-
nej kuchyne a možnosť prispôsobenia sa 

požiadavkám klientov, bar, zmenáreň, 
práčovňa, Internet Caffe, kongresová 
sieň, parkovisko, detské ihrisko, požičov-
ňa bicyklov, plážový volejbal, stolný te-
nis, biliard, turistické chodníky, jogging, 
vodné športy na pláži (plachtenie, vodné 
lyžovanie, parasailing, kanoe, škola po-
tápania a i.), ponuka výletov do okolia.

Ubytovanie: Izba 1/2 – dvojlôžko-
vá izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa/
WC, klimatizácia, Wifi, fén, trezor, výhľad 
more/park, balkón (niektoré izby).
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere formou bufetových stolov).
Pláž: kamienková i piesočná cca 50 m.

Poloha: Komplex sa nachádza v mes-
tečku Dramalj, cca 3 km od centra Crik-
venice, leží v blízkosti mora a obkolesuje 
ho bujná stredomorská zeleň. Skladá sa 
z hlavnej budovy a troch pavilónov. Naši 
klienti sú ubytovaní v pavilónoch.
Služby, šport, zábava: recepcia, re-
štaurácia, terasa, TV miestnosť, aperitív 

bar, pizzeria, kaviareň so slnečnou tera-
sou, športové možnosti v blízkosti (tenis, 
minigolf, bedminton, volejbal, vodné 
športy a i.), možnosť prenájmu ležadiel 
so slnečníkmi na pláži.
Ubytovanie: Izby 1/2 - dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa/
WC, telefón, otočené smerom k moru, 

balkón (niektoré izby).
Stravovanie: polpenzia v hlavnej bu-
dove – raňajky (bufetové stoly), večere 
(výber z 3 menu).
Pláž: betónová, cca 100-250 m.
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na základnom 
lôžku -30%

Hotel VILA RUŽICA***

Hotel RIVIERA**

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
 registračný poplatok 2 €/os.,dopravu.
Zľavy: Dospelá osoba na 3. lôžku -20%. Dieťa do 12 r. na 3. lôžku -50%. Dieťa do 7 r. bez lôžka ale s polpenziou zdarma.
Príplatok za: 1/1 + 50 %.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,-€/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Doplatok za parkovanie: 7,-€/deň – platí sa na mieste.
Zľavy: Osoba nad 15 r. na prístelke -20%. Dieťa do 6 r. na prístelke alebo bez lôžka zdarma. Dieťa 6-15 r. na prístelke  - 50%.

Typ
izby

28.03.-08.06.
21.09.-26.10.

08.06.-22.06.
07.09.-21.09.

22.06.-06.07.
31.08.-07.09.

06.07.-20.07.
24.08.-31.08. 20.07.-24.08.

1/2 250 270 285 345 399

Typ
izby

26.04.-18.05.
07.09.-07.10.

18.05.-08.06.
31.08.-07.09.

08.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

1/2 strana more 360 415 485 565
1/2 st.more /balkón 370 430 495 575
1/2 strana park 330 380 445 525

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa:  pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60  €/os./deň, dopravu.
Príplatok za plnú penziu: 135,-€/os.
Zľavy v 1/2:
Dieťa do 12 r. na prístelke - ZDARMA.
Parkovanie: 4 €/deň, platí sa na mieste.

Typ
izby

27.04.-18.05.
21.09.-28.09.

18.05.-08.06.
07.09.-21.09.

08.06.-06.07.
24.08.-07.09. 06.07.-24.08.

1/2 štandard /park 345 450 525 580
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Poloha: Penzión sa nachádza na brehu 
mora, cca 30 od pláže a 100 m od centra 
mestečka Selce na Crikvenickej riviére.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, kaviareň, terasa, trezor. 

Domáci miláčikovia sú povolení (za po-
platok).
Ubytovanie: Izby 1/ 2 - dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa s 
WC, klimatizácia, strana more/park.

Stravovanie: polpenzia – raňajky a 
večere formou bufetových stolov.
Pláž: kamienková, ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu.

Poloha: Vila sa nachádza 100 m od 
mora a približne 600 m od centra mesta 
Novi Vinodolski.
Služby: parkovanie, gril k dispozícii. 
Upratovanie si klienti počas pobytu za-
bezpečujú sami.

Ubytovanie: 2x App/ 2+2 - dvojlôž-
ková spálňa, obývacia izba s rozkladacím 
gaučom a kuchyňa s jedálenským kú-
tom, kúpelňa/WC, SAT/ TV, Wifi, klimati-
zácia, terasa s posedením.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-

čere) v reštaurácii vzdialenej cca 500 m 
od vily.
Pláž: okruhliaková, upravená s betóno-
vými plošinami, cca 100 m.

Poloha: Vila sa nachádza 250 m od 
mora a približne 600 m od centra mesta 
Novi Vinodolski.
Služby: parkovanie, gril k dispozícii. 
Upratovanie si klienti počas pobytu za-
bezpečujú sami.

Ubytovanie: App/ 2+2 - dvojlôžko-
vá spálňa, obývacia izba s kuchynským 
kútom a rozkladacím gaučom, kúpelňa 
- vaňa s WC, SAT/ TV, Wifi, klimatizácia, 
balkón.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a 

večere) v reštaurácii vzdialenej cca 500 
m od vily.
Pláž: okruhliaková, upravená s betóno-
vými plošinami, cca 250 m.

Penzión SELCE

Vila MIRELLA ***

Apartmány NATAŠA ***

M: strana more, P: strana park.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,-€/týždeň/os. od 18 r.,8 7,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
registračný poplatok 2,-€/os., dopravu.
Zľavy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -30%.
Dieťa do 10 r. na 3. lôžku zdarma.
Dieťa 10-16 r. na 3. a 4. lôžku -50%.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, WI-FI, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 2,50 €/os.- jednorazove (platí sa na mieste), dopravu. 

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, Wifi, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 2,50 €/os.- jednorazove (platí sa na mieste), dopravu. 
Príplatok za klimatizáciu: 6,-€/deň, na vyžiadanie - platí sa na mieste.

Typ 
izby

26.04.-15.06.
31.08.-30.09.

15.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-13.07.
17.08.-24.08. 13.07.-17.08.

 1/2 P 230 260 305 350
 1/2 M 250 270 315 360

Typ 
izby

06.04.-22.06.
24.08.-22.10. 22.06.-06.07. 06.07.-20.07.

17.08.-24.08. 20.07.-17.08.

Osoba v App/2+2 (min. počet os. 4) 280 305 345 370

Typ 
izby

06.04.-22.06.
24.08.-22.10. 22.06.-06.07. 06.07.-27.07.

17.08.-24.08. 27.07.-17.08.

Osoba v App/2+2 (min. počet os. 4) 280 295 330 350

Selce, Novi Vinodolski

Selce 
Selce je malé turistické stredisko vzdialené 3 km juhovýchodne od letoviska Crikvenica. Selce sú známym turistickým strediskom predovšetkým vďaka nádhernej pies-
kovej pláži, ktorá sa rozprestiera priamo v letovisku a tiež vďaka niekoľkým tunajším zátokám chránených proti vetru, v ktorých sú kamienkové pláže. Z letoviska Selce do 
letoviska Crikvenica sa môžete prejsť po promenáde. 

Novi Vinodolski 
Prímorské stredisko sa rozprestiera na pobreží oproti ostrovu Krk. Turistická tradícia, ktorá trvá viac ako 120 rokov, ho zaraďuje medzi významné jadranské letoviská s 
modernými hotelmi, vilami a turistickými strediskami. Vybavené obchodmi, kaviarňami, reštauráciami, galériami, kultúrnymi pamiatkami, bankami a ďalšou ponukou 
služieb a zábavy ponúka toto prístavné mesto a jeho okolie aktívny odpočinok všetkým turistom. Mesto je známe svojimi krásnymi upravenými štrkovými plážami a 
pieskovou plážou v zátoke Lišanj. 
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Poloha: Vila sa nachádza 250 m od 
mora a približne 600 m od centra mesta 
Novi Vinodolski.
Služby: parkovanie, gril k dispozícii. 
Upratovanie si klienti počas pobytu za-
bezpečujú sami.

Ubytovanie: App/ 2 - dvojlôžková 
spálňa, obývacia izba s kuchynským kú-
tom, kúpelňa s WC, SAT/TV, Wifi, klima-
tizácia, balkón.
App/4 - 2 dvojlôžkové spálne, obývacia 
izba s kuchynským kútom, kúpelňa s WC, 

SAT/TV, Wifi, klimatizácia, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a 
večere) v reštaurácii vzdialenej cca 500 
m od vily.
Pláž: okruhliaková, upravená s betóno-
vými plošinami, cca 250 m.

Vila DUDA ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, WI-FI, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 2,50 €/os.- jednorazove (platí sa na mieste), dopravu. 

Typ 
izby

06.04.-22.06.
24.08.-22.10. 22.06.-06.07. 06.07.-27.07.

17.08.-24.08. 27.07.-17.08.

Osoba v App/4 (min. počet os. 4) 305 330 380 430
Osoba v App/2 (min. počet os. 2) 380 430 460 480

Ostrov Pag, Gajac
Ostrov sa nachádza v blízkosti mesta Zadar a je tretím najdlhším ostrovom v Chorvátsku. Veľká časť ostrova je pokrytá vápencovými krasmi. Na ostrov sa dostanete trajek-
tom z mesta Prizna alebo cez most, ktorý spája ostrov s pevninou pri mestečku Miškoviči. Ostrov si postupne získava reputáciu ostrova zábav a nočného života, ktorý sa 
sústredí najmä na pláži Zrće. Letovisko Gajac sa nachádza približne 1 km od tejto pláže a ponúka zábavu i množstvo diskoték, ako aj bohatú chorvásku kuchyňu. 

Poloha: Apartmány sa nachádzajú vo 
viacerých domov v stredisku Gajac, cca 
250 m od centra mesta Gajac a 500 m 
od pláže. V blízkosti možno nájsť obcho-
dy a reštaurácie. Známa pláž Zrće leží 
cca 1 km od Gajca, mesto Novalja 4 km. 
Možnosť pobytu s domácim miláčikom 
(za príplatok).
Ubytovanie: App/2+2 Superior – 
dvojpodlažné apartmány sa nachádzajú 
v dvoch radoch domov po tri apartmá-
ny: na poschodí dvojlôžková spálňa, TV, 
balkón; na prízemí obývacia izba s rozťa-
hovacím gaučom pre 2 osoby, kuchyňa, 

jedáleň, kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, 
SAT TV; malá krytá terasa s posedením, 
záhrada, dve lehátka a gril. Medzi blok-
mi domov je terasa s jacuzzi a sprchova-
cím kútom, ktoré sú k dispozícii všetkým 
hostí apartmánov. Parkovanie na ulici.
App/2+2 Štandard – apartmány sa 
nachádzajú na 2. poschodí: dvojlôžková 
spálňa, obývacia izba s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby, kuchynka s jedá-
lenským kútom, kúpeľňa/WC, klimatizá-
cia, SAT TV, balkón. Parkovanie na ulici.
App/4+2 Štandard – apartmány sa 
nachádzajú na prízemí poschodových 

domov v terasovitej zástavbe: dve dvoj-
lôžkové spálne (jedna s manželskou 
posteľou), obývacia izba s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby, kuchynka s jedá-
lenským kútom, kúpeľňa/WC, klimati-
zácia, SAT TV, krytá terasa s posedením, 
menšia záhrada. Parkovanie na ulici.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 
150,-€, ktorá bude po odovzdaní nepoš-
kodeného apartmánu vrátená späť.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, 500 m.

Platí sa depozit 150 €.

Apartmány RONA GAJAC 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Typ
apartmánu

01.05.-01.06.
07.09.-21.09.

01.06.-15.06.
31.08.-07.09. 15.06.-22.06. 22.06.-13.07.

24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

Rona Gajac standard A/2+2 250 355 545 650 715
Rona Gajac superior A/2+2 285 475 750 840 915
Rona Gajac standard A/4+2 335 550 750 840 915
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Ostrov Pag, Novalja
Nachádza sa v blízkosti mesta Zadar a je tretím najdlhším ostrovom v Chorvátsku. Veľká časť ostrova je pokrytá vápencovými krasmi. Na ostrov sa dostanete trajektom z 
mesta Prizna alebo cez most, ktorý spája ostrov s pevninou pri mestečku Miškoviči. Ostrov si postupne získava reputáciu ostrova zábav a nočného života, ktorý sa sústredí 
najmä na pláži Zrće. V blízkosti tejto pláže (približne 2 km) leží aj mesto Novalja. Je to historické mesto v severnej časti ostrova, ktoré v minulosti slúžilo aj ako rímsky 
prístav. V okolí mesta je veľa dlhých a pekných pieskových pláží.

Poloha: Vila sa nachádza cca 50 m od 
mora, 1,5 km od centra mesta Pag. Zná-
ma pláž Zrće leží vo vzdialenosti cca 20 
km. Majiteľ býva vo vile. Upratovanie si 
klienti počas pobytu zabezpečujú sami.
Služby: parkovacie miesto, záhrada. V 
blízkosti kaviareň, obchod, reštaurácia 
(200 m)
Ubytovanie: App/4 +1 – jedna spál-
ňa s manželskou posteľou s možnosťou 
prístelky a spálňa s dvomi oddelenými 

lôžkami, jedálenský priestor s kuchyn-
ským kútom (elektrický varič, plynový 
sporák, chladnička s mrazničkou, mikro-
vlnka), kúpeľňa/WC, SAT/TV, Wifi, klima-
tizácia (za poplatok), balkón, výhľad do 
záhrady.
App/5 – jedna dvojlôžková a trojlôžková 
spálňa, jedálenský priestor s kuchynským 
kútom (elektrický varič, plynový sporák, 
chladnička s mrazničkou, mikrovlnka), 2x 
kúpeľňa s WC, klimatizácia (za poplatok), 

SAT/TV, Wifi, balkón, výhľad do záhrady.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 50 m.

Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30€/os., ktorá bude po odo-
vzdaní nepoškodeného apartmá-
nu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu.

Poloha: Vila sa nachádza cca 750 m od 
mora, 350 m od centra mesta. Známa 
pláž Zrće leží vo vzdialenosti cca 20 km. 
Majiteľ býva vo vile. Upratovanie si klienti 
počas pobytu zabezpečujú sami.
Služby: parkovacie miesto, záhrada. V 
blízkosti kaviareň, obchod, reštaurácia 
(450 m).
Ubytovanie: App/4 – dvojlôžková 
spálňa, jedálenský priestor s kuchynským 
kútom s dvomi oddelenými lôžkami (elek-

trická platňa, chladnička s mrazničkou, 
rýchlovarná kanvica), kúpeľňa/WC, SAT/
TV, Wifi, klimatizácia (za poplatok), tera-
sa, výhľad do záhrady.
App/6 – dve dvojlôžkové spálne, je-
dálenský priestor s kuchynským kútom 
(elektrický varič, plynový sporák, chlad-
nička s mrazničkou, mikrovlnka) a dvomi 
oddelenými lôžkami, 2x kúpeľňa s WC, 
klimatizácia (za poplatok), SAT/TV, Wifi, 
balkón, výhľad do záhrady.

Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 750 m.

Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30€/os., ktorá bude po odo-
vzdaní nepoškodeného apartmá-
nu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu.

Poloha: Vila sa nachádza cca 100 m od 
mora, 700 m od centra mesta. Známa 
pláž Zrće leží vo vzdialenosti cca 20 km. 
Majiteľ býva vo vile. Upratovanie si klienti 
počas pobytu zabezpečujú sami.
Služby: parkovacie miesto pred do-
mom, záhrada, gril. V blízkosti obchod, 
reštaurácia (200 m).
Ubytovanie: App/3 – trojlôžková 
spálňa (manželská posteľ a samostatné 

lôžko), obývacia časť s kuchynským kútom 
(elektrická platňa, plynový sporák, chlad-
nička s mrazničkou), kúpeľňa/WC, SAT TV, 
Wifi, klimatizácia (za poplatok), balkón, 
výhľad do záhrady. 
App/5 – jedna dvojlôžková a trojlôžková 
spálňa, jedálenský priestor s kuchynským 
kútom (elektrický varič, plynový sporák, 
chladnička s mrazničkou), kúpeľňa s WC, 
klimatizácia (za poplatok), SAT TV, Wifi, 

balkón s posedením.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 100 m.
Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30€/os., ktorá bude po odo-
vzdaní nepoškodeného apartmá-
nu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu.

Vila STANKA ***

Vila TINA***

Vila INGA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60€/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 20-50,- €(podľa veľkosti apartmánu) za upratovanie.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade,že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 20-50,- €(podľa veľkosti apartmánu) za upratovanie.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r.,78- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60€/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.8.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/4 335 460 865 980 1065
App/5 420 570 1075 1235 1350

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.8.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/4 335 450 850 960 1045
App/6 470 620 1170 1380 1510

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.8.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/3 290 390 735 830 915
App5 390 535 995 1160 1265

Ostrov Pag, Novalja
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Pag, Stara Novalja
Nachádza sa v blízkosti mesta Zadar a je tretím najdlhším ostrovom v Chorvátsku. Veľká časť ostrova je pokrytá vápencovými krasmi. Na ostrov sa dostanete trajektom z 
mesta Prizna alebo cez most, ktorý spája ostrov s pevninou pri mestečku Miškoviči. Ostrov si postupne získava reputáciu ostrova zábav a nočného života, ktorý sa sústredí 
najmä na pláži Zrće. Malé letovisko Stara Novalja sa nachádza približne 4 km od letoviska Novalja, čiže stále v pohodlnej vzdialenosti od letných zábav. Napriek tomu je 
to tiché letovisko a je preto ideálnym miestom pre rodiny s malými deťmi. Pieskové pláže sú ľahko dostupné a sú blízko apartmánov. 

Poloha: Vila sa nachádza sa v mestečku 
Stara Novalja cca 800 m od centra a 200 
m od mora. Mesto Novalja leží vo vzdia-
lenosti cca 3 km, známa pláž Zrće cca 8 
km. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami.
Služby: parkovacie miesto, gril. V blízkos-
ti reštaurácia (800 m), obchod (500 m).
Ubytovanie: App/4 – dve dvojlôžkové 
spálne, jedálenský priestor s kuchynským 

kútom (plynový sporák, piecka, chlad-
nička), kúpeľňa/WC, klimatizácia (za po-
platok), SAT TV, balkón, výhľad na more. 
Apartmán sa nachádza na poschodí.
App/5 – dve dvojlôžkové spálne, obý-
vací priestor s jedným samostatným 
lôžkom, s kuchynským kútom (plynový 
sporák, chladnička), kúpeľňa/WC, SAT 
TV, terasa, výhľad do záhrady. Apartmán 
sa nachádza na prízemí.

Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesčitá, cca 200 m.

Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30€/os., ktorá bude po odo-
vzdaní nepoškodeného apartmá-
nu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu. 

Poloha: Vila sa nachádza v mestečku 
Stara Novalja, cca 800 m od centra a 
200 m od pláže. Známa pláž Zrće leží vo 
vzdialenosti cca 8 km. Majiteľ býva vo 
vile. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami.
Služby: parkovacie miesto, záhrada, gril. 
V blízkosti obchod, reštaurácia do 300 m.

Ubytovanie: App/6 – tri dvojlôžko-
vé spálne, obývacia izba s kuchynským 
kútom (elektrický varič, piecka, chladnič-
ka), kúpeľňa/WC, klimatizácia (za popla-
tok), SAT/TV, balkón, výhľad na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 200 m

Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30 - 50,- €/os., ktorá bude po 
odovzdaní nepoškodeného apart-
mánu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu. 

Poloha: Vila sa nachádza v mestečku 
Stara Novalja, cca 800 m od centra a 
200 m od mora. Známa pláž Zrće leží vo 
vzdialenosti cca 8 km. Majiteľ býva vo 
vile. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami.
Služby: parkovacie miesto, záhrada, 
gril. V blízkosti obchod, reštaurácia (500 
m).
Ubytovanie: App/5 – dve dvojlôž-
kové spálne, obývací priestor s gaučom 

pre 1 osobu, s kuchynským kútom 
(elektrická varič, plynový sporák, piecka, 
chladnička s mrazničkou), kúpeľňa/WC, 
klimatizácia (za poplatok), TV SAT, tera-
sa, výhľad do záhrady.
App/4 – dve dvojlôžkové spálne, 
obývací priestor s kuchynským kútom 
(elektrická varič, plynový sporák, piecka, 
chladnička s mrazničkou), kúpeľňa/WC, 
klimatizácia (za poplatok), TV SAT, tera-
sa, výhľad do záhrady.

Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá s vybetónovanými plo-
chami, cca 200 m

Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30€/os., ktorá bude po odo-
vzdaní nepoškodeného apartmá-
nu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu. 

Vila DANIJELA

Vila DRAGICA

Vila REGINA

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.8.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/4 270 410 620 810 885
App/5 315 485 725 940 1020

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.8.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/6 360 590 790 1075 1160

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.8.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/4 270 410 620 810 885
App/5 315 485 725 940 1020
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Pag, Mandre 
Mandre je malé rybárske a turistické mestečko, ktoré je situované v hlbokom zálive v západnej časti ostrova Pag. Štrk, kamenisté a piesčité pláže sa rozprestierajú po 
celej dĺžke mestečka obkoleseného prírodou a krištaľovo čistým morom. Mandre je ideálne pre pokojnú rodinnú dovolenku, od Novalji je vzdialené asi 10 km. Pobyt v 
Mandre je spojený s relaxáciou a kúpaním. Na svoje si tu prídu aj milovníci rybárčenia, potápania a otvoreného priezračného mora. 

Pag, Lun 
Nachádza sa v blízkosti mesta Zadar a je tretím najdlhším ostrovom v Chorvátsku. Veľká časť ostrova je pokrytá vápencovými krasmi. Na ostrov sa dostanete trajektom z 
mesta Prizna alebo cez most, ktorý spája ostrov s pevninou pri mestečku Miškoviči. Ostrov si postupne získava reputáciu ostrova zábav a nočného života, ktorý sa sústredí 
najmä na pláži Zrće. Dedina Lun je najsevernejšou obcou ostrova Pag, nachádza sa 19 km od mesta Novalja. V okolí obce sa rozprestiera chránený porast olivovníkov a 
možno tu nájsť i niekoľko pamiatok z rímskej doby. 

Poloha: Vila sa nachádza na tichej ulici 
turistického mestečka Mandre, približne 
200 m od centra a 200m od pláže. Zná-
ma pláž Zrće leží cca 12 km od apartmá-
nov. Majiteľ býva vo vile. Upratovanie si 
klienti počas pobytu zabezpečujú sami.
Služby, šport, zábava: záhrada s gri-
lom, parkovacie miesto na pozemku. V 
blízkosti obchod a reštaurácia (cca 300 m).
Ubytovanie: Štúdio/2 – izba s man-
želskou posteľou, s kuchynským kútom 
(elektrický varič, plynový sporák, chlad-

nička s mrazničkou), kúpeľňa/WC, SAT 
TV, terasa.
App/4 – dve dvojlôžkové spálne, ku-
chynsko-jedálenský priestor (elektrický 
varič, plynový sporák, piecka, chladnička 
s mrazničkou), kúpeľňa/WC, klimatizácia 
(za poplatok), SAT TV, terasa.
App/5 - jedna dvojlôžková a trojlôžková 
spálňa, jedálenský priestor s kuchyn-
ským kútom (elektrický varič, plynový 
sporák, chladnička s mrazničkou), kú-
peľňa s WC, klimatizácia (za poplatok), 

SAT TV, Wifi, balkón s posedením.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 200 m.

Pri nástupe na pobyt sa pla-
tí kaucia 30€/os., ktorá bude 
po odovzdaní nepoškodeného 
apartmánu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať 
ubytovací poriadok a rešpekto-
vať pokyny majiteľa (správcu) 
objektu.

Poloha: Vila sa nachádza v turistickom 
stredisku Lun, cca 300 m od centra a 
500 m od mora. Známa pláž Zrće leží vo 
vzdialenosti cca 23 km. Majiteľ býva vo 
vile. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami.
Služby: parkovacie miesto na pozem-
ku, záhrada s grilom. V blízkosti obchod, 
reštaurácia (300 m).
Ubytovanie: 2x App/8-10 – dve 

dvojlôžkové spálne, dve dvojlôžkové 
spálne s možnosťou prístelky, jedálenský 
priestor s kuchynským kútom (elektrický 
varič, plynový sporák, piecka, chladnička 
s mrazničkou), 2x kúpeľňa/WC, práčka, 
klimatizácia (za poplatok), SAT/TV, Wifi, 
balkón, výhľad na more/do záhrady.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá/skalistá/betónová, cca 
300 m.

Pri nástupe na pobyt sa pla-
tí kaucia 30€/os., ktorá bude 
po odovzdaní nepoškodeného 
apartmánu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať 
ubytovací poriadok a rešpekto-
vať pokyny majiteľa (správcu) 
objektu.

Vila BERNARDICA

Vila ZORA

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 18,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 20-50,- €(podľa veľkosti apartmánu) za upratovanie.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 18,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 20-50,- €(podľa veľkosti apartmánu) za upratovanie.

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.08.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/2 175 310 410 475 515
App/3 215 355 475 580 620
App/4 255 410 550 675 735
App/4+1 295 470 640 780 840

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.08.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/8 410 685 950 1170 1195
App/8+1 450 735 1010 1260 1305
App/8+2 490 775 1080 1350 1410

Ostrov Pag, Mandre, Lun
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PAG, PAG
Nachádza sa v blízkosti mesta Zadar a je tretím najdlhším ostrovom v Chorvátsku. Veľká časť ostrova je pokrytá vápencovými krasmi. Na ostrov sa dostanete trajektom z 
mesta Prizna alebo cez most, ktorý spája ostrov s pevninou pri mestečku Miškoviči. Ostrov si postupne získava reputáciu ostrova zábav a nočného života, ktorý sa sústredí 
najmä na pláži Zrće. Rovnomenné mesto Pag je hlavným mestom ostrova. Pre tureckú hrozbu bolo mesto v 15. storočí presunutú na súčasnú lokalitu a plánovite 
vystavané – jeho neskorogotické a renesančné stavby, ako aj pravidelná uličná sieť dnes láka zástupy turistov. Pozostatkom starého mesta je kostol sv. Juraja. Okrem 
architektonický krás patrí medzi zaujímavosti slávna čipka z poslednej tretiny 16. storočia, ktorá bola zapísaná na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri 
návšteve Pagu si určite nenechajte ujsť ani miestny Paški syr. 

Poloha: Vila sa na tichej ulici cca 1200 
m od centra mesta Pag a 300 m od pláže. 
Známa pláž Zrće leží vo vzdialenosti cca 20 
km. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami.
Služby: parkovisko, gril. Upratovanie si 
klienti počas pobytu zabezpečujú sami.
Ubytovanie: 2x App/5 – dve dvojlôž-
kové spálne, obývacia izba s rozkladacím 
gaučom pre 1 osobu, s kuchynským kú-

tom (plynový sporák, chladnička), klima-
tizácia (za poplatok), SAT/TV, Wifi, balkón, 
výhľad more/park.
1x App/5 – dvojlôžková spálňa, trojlôž-
ková spálňa, obývacia izba s kuchynským 
kútom (plynový sporák, chladnička), 
klimatizácia (za príplatok), SAT/TV, Wifi, 
balkón, výhľad more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 300 m.

Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30€/os., ktorá bude po odo-
vzdaní nepoškodeného apartmá-
nu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu.
V prípade, že apartmán nebude 
uprataný, platí sa poplatok 50,- € 
za upratovanie.

Poloha: Vila sa nachádza cca 80 m od 
mora, 1,5 km od centra mesta Pag. Zná-
ma pláž Zrće leží vo vzdialenosti cca 20 
km. Majiteľ býva vo vile. 
Služby: parkovacie miesto, záhrada, 
gril. V blízkosti kaviareň, obchod (500 m). 
Upratovanie si klienti počas pobytu zabez-
pečujú sami.
Ubytovanie: App/3 – trojlôžková 
spálňa, jedálenský priestor s kuchynským 
kútom (elektrický varič, plynový sporák, 
chladnička s mrazničkou), kúpeľňa/WC, 
SAT/TV, Wifi, terasa, výhľad do záhrady.

App/4 - dve dvojlôžkové spálne, obývací 
priestor s kuchynským kútom (elektrický 
varič, plynový sporák, chladnička s mraz-
ničkou), kúpeľňa/WC, klimatizácia (za 
príplatok), SAT TV, WiFi, balkón, výhľad 
na more a do záhrady.
App/6 – tri dvojlôžkové spálne, obývacia 
časť s rozkladacím gaučom a kuchynským 
kútom (elektrický varič, plynový sporák, 
chladnička s mrazničkou), kúpeľňa/WC, 
klimatizácia (za poplatok), SAT TV, WiFi, 
balkón, výhľad na more a do záhrady.
Stravovanie: individuálne.

Pláž: kamenistá, cca 80 m.

Pri nástupe na pobyt sa platí kau-
cia 30€/os., ktorá bude po odo-
vzdaní nepoškodeného apartmá-
nu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať uby-
tovací poriadok a rešpektovať po-
kyny majiteľa (správcu) objektu.
V prípade, že apartmán nebude 
uprataný,platí sa poplatok 20-
50,- € (podľa veľkosti apartmánu) 
za upratovanie.

Vila LJILJANA ***

Vila LIDIJA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 18,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 20-50,- €(podľa veľkosti apartmánu) za upratovanie.

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.08.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/5 290 470 640 780 840

Typ 
apartmánu

01.04.-08.06.
31.08.-31.10.

08.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.

App/3 215 355 480 580 620
App/4 255 420 560 675 730
App/4+1 295 460 625 770 840
App/6 345 560 735 910 965
App/6+1 390 610 815 999 1080
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Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu 
na 7 nocí, polpenziu, balík wellness, 
DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- 
€/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/
dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 
€/os./deň, dopravu.
Príplatok za psa 20,-€/deň, na vyžiada-
nie - platí sa na mieste.
Zľavy v 1/2:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
Dieťa do 7 r. na prístelke zdarma.
Dieťa 7-12 r. na prístelke -70%.
Dieťa 12-15 r. na prístelke -50%.
Dieťa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Parkovanie: 6,- €/deň, platí sa na mies-
te.

Biograd 
Mesto leží na pobreží 28 km juhovýchodne od Zadaru. Známe je ako turistický cieľ s peknými plážami a veľkým borovicovým hájom. Biograd na Moru je moderné mesto s hotel-
mi, vilami, autokempingom, apartmánmi, reštauráciami a obchodmi. Bohaté na ryby je Vranské jazero vzdialené 7 km. Kanál Pašman je ideálny pre vodné športy a potápanie.

Poloha: Hotel sa nachádza pri mest-
skej promenáde a priamo pri mori, 
približne 50 m od centra mesta a 30 m 
od pláže. Hotel je po rekonštrukcii, plne 
klimatizovaný. 
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, terasa, bar s terasou, živá 
hudba vo večerných hodinách, konfe-
renčná miestnosť, wellness centrum a 
kozmetický salón Salvia (sauna, rela-
xačná zóna a fitnes v cene na rezervá-
ciu - hodina/deň), vnútorný vyhrievaný 
bazén, vonkajší bazén pred hotelom Ad-
riatic, detské ihrisko, animačný program 
pre deti i dospelých, Wifi, parkovanie (za 
doplatok), hotelový prístav (za dopla-
tok). Na pláži je bohatá ponuka vodných 
športov, športovej a rekreačnej zábavy: 
vonkajší bazén s morskou vodou, aqua 
park na mori, tobogan, tenisové kurty, 
minigolf, volejbal, chodníky pre jogging, 
cyklistické chodníky, aerobik, stolný te-
nis, ihrisko na loptové hry a pod., ako 
aj ponuka výletov, atrakcií, prenájom 
áut, bicyklov, skútrov, člnov a i. Aqua 
centrum: Denné podujatia sú tiež veľmi 
rozmanité: sú to zápasy vodného póla, 
spevácke predstavenia, letné maškará-
dy, dalmatínske slávnosti, organizované 
plavecké školy atď.
Ubytovanie: Comfort – dvojlôžková 
izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa/
WC, fén, klimatizácia, SAT /TV, rádio, 
Wifi, trezor, minibar, telefón, balkón s 
posedením, strana park.
Superior – dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky, kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, 
SAT/TV, rádio, Wifi, trezor, minibar, tele-
fón, balkón s posedením, strana more.
Premium – dvojlôžková izba s možnos-
ťou prístelky, kúpeľňa/WC, fén, klimati-
zácia, SAT/TV, rádio, Wifi, trezor, mini 
bar, telefón, balkón, strana more.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere) formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková - 30 m, piesková - 
300 m.

Poloha: Hotel sa nachádza vedľa ho-
tela Ilirija, na mestskej promenáde a 
približne 50 m od mora. Hotel je po re-
konštrukcii, plne klimatizovaný.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, terasa, bar s terasou, živá 
hudba vo večerných hodinách, well-
ness centrum a kozmetický salón Salvia 
(sauna, relaxačná zóna a fitnes v cene 
na rezerváciu), vonkajší bazén pred ho-
telom Adriatic, detské ihrisko, animačný 
program pre deti i dospelých, Wifi, par-
kovanie (za doplatok), hotelový prístav 
(za doplatok). Na pláži je bohatá ponuka 
vodných športov, športovej a rekreačnej 
zábavy: vonkajší bazén s morskou vo-
dou, aqua park na mori, tobogan, det-
ské pieskovisko, detský bazén, animácie 
pre deti aj dospelých, tenisové kurty, 
minigolf, volejbal, chodníky pre jogging, 
cyklistické chodníky, aerobik, stolný te-
nis, ihrisko na loptové hry a pod., ako aj 
ponuka výletov, atrakcií, prenájom áut, 
bicyklov, skútrov, člnov a i.
Ubytovanie: Comfort – dvojlôžková 
izba, kúpeľňa/WC, fény, klimatizácia, 
SAT/TV, rádio, Wifi, trezor, minibar (za 
príplatok), telefón, centrálne kúrenie, 
francúzske okno, strana park. Na prianie 
klienta je do izby možné pridať prístelku, 
na úkor priestoru.
Superior – dvojlôžková izba s mož-
nosťou prístelky, kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, SAT/TV, rádio, Wifi, trezor, 
minibar, telefón, balkón s posedením, 
strana more.
Comfort + – dvojlôžková izba s mož-
nosťou prístelky, kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, SAT/TV, rádio, Wifi, trezor, 
minibar, telefón, strana park.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere) formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková - 50 m, piesková - 
300 m.

Poloha: Hotel sa nachádza vedľa hote-
la Ilirija v borovicovom háji, priamo na 
pláži v blízkosti športovo-rekreačného 
areálu, od centra mesta vzdialený asi 
100 m. Hotel je po rekonštrukcii, plne 
klimatizovaný.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, terasa, bar s terasou, živá 
hudba vo večerných hodinách, wellness 
centrum a kozmetický salón Salvia (sau-
na, relaxačná zóna a fitnes v cene na re-
zerváciu), vonkajší bazén pred hotelom 
s vírivkou, detský bazén. detské ihrisko a 
pieskovisko, animačný program pre deti 
i dospelých, Wifi, parkovanie (za dopla-
tok), hotelový prístav (za doplatok). Na 
pláži je bohatá ponuka vodných športov, 
športovej a rekreačnej zábavy: vonkaj-
ší bazén s morskou vodou, aqua park 
na mori, tobogan, animácie pre deti aj 
dospelých, tenisové kurty, minigolf, vo-
lejbal, chodníky pre jogging, cyklistické 
chodníky, aerobik, stolný tenis, ihrisko 
na loptové hry a pod., ako aj ponuka 
výletov, atrakcií, prenájom áut, bicyklov, 
skútrov, člnov a i.
Ubytovanie: Comfort – dvojlôžková 
izba, kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, SAT 
TV, rádio, Wifi, minibar, telefón, francúz-
ske okno, strana more.
Superior – dvojlôžková izba, kúpeľňa/
WC, fén, klimatizácia, SAT TV, rádio, Wifi, 
minibar, telefón, balkón s posedením, 
strana more.
Vzhľadom na veľkosť izieb sa neodpo-
rúča prístelka, ale na žiadosť klienta je 
možné pridať jedno dodatočné lôžko.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere) formou švédskych stolov.
Pláž: okruhliaková - 50 m, piesková - 
300 m.

Hotel ILIRIJA **** Hotel  
KORNATI ****

Hotel  
ADRIATIC ***

Typ
izby

04.01.-08.06.
21.09.-27.12.

08.06.-22.06.
31.08.-21.09.

22.06.-13.07.
17.08.-31.08. 13.07.-17.08.

Hotel Ilirija****
1/2 BP comfort 410 515 590 705
1/2 BM superior 460 570 650 760
1/2 B premium 530 650 720 840

KORNATI****
1/2 P comfort 360 440 495 650
1/2 BM superior 420 530 590 760
1/2 P comfort plus 400 515 560 730

Hotel Adriatic***
1/2 comfort 360 440 495 650
1/2 B superior 420 525 590 705

Biograd

Hotel ILIRIJA****

Hotel KORNATI ****

Hotel ILIRIJA****

Hotel KORNATI ****

Hotel KORNATI ****

Hotel ADRIATIC ***

Hotel ADRIATIC ***

Hotel ADRIATIC ***

Hotel ILIRIJA****
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Poloha: nachádza sa 70 m od pláže a 
200 m od centra.
Služby: parkovanie pred domom. Upra-
tovanie si klienti počas pobytu zabezpeču-
jú sami.
Ubytovanie: Štúdio/ 2 – izba pre 

3 osoby, kuchynka, kúpeľňa/WC, SAT/
TV, Wifi, terasa/ balkón s výhľadom na 
more/ ulicu.
App/ 2+2 – spálňa pre 2 osoby, obý-
vacia izba s rozťahovacím gaučom a sa-
mostatnou posteľou, kuchynka, kúpeľňa 

s WC, SAT/TV, Wifi, terasa.
Stravovanie: polpenzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, večere - výber z 
menu).
Pláž: okruhliaková s pozvoľným vstupom 
do mora.

Poloha: Penzión sa nachádza cca 400 
m od pláže a od centra Biogradu. 
Služby: parkovanie pred domom. Te-
rasa s vonkajším posedením. V blízkosti 
je obchod s potravinami cca 100 m.
Ubytovanie: Štúdio/ 2 – izba pre 3 
osoby, kuchynka, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 

Wifi, klimatizácia (za poplatok), terasa.
App/2+2 – spálňa pre 2 osoby, obý-
vacia izba s rozťahovacím gaučom a 
samostatnou posteľou, kuchynka, kú-
peľňa/WC, SAT/TV, Wifi, klimatizácia (za 
poplatok), terasa.
Stravovanie: polpenzia (raňajky for-

mou bufetových stolov, večere výber z 
menu)
Pláž: okruhliaková, cca 400 m. Piesčito 
– okruhliaková pláž Soline je vzdialená 
cca 900 m.

Poloha: Stredisko je dedinka pozostá-
vajúca zo 75 samostatných kamenných 
domčekov v stredomorskom štýle posta-
vená v tieni borovicového hája približne 
700 m od centra mesta Biograd, v blíz-
kosti kamienkovej a pieskovej pláže.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
bazén, bohatá ponuka exkurzií a športo-
vých aktivít (tenisové kurty, vodné športy, 
potápanie, cyklistika, plážový volejbal), 
možnosť parkovania za príplatok. Pobyt 

s domácim zvieraťom nie je možný.
Ubytovanie: Izba 1/2 – jeden bun-
galov s manželskou posteľou (bez mož-
nosti oddelenia lôžok)
Izba 1/2+2 – jeden bungalov s manžel-
skou posteľou a jednou alebo dvomi 
prístelkami
Rodinná izba 1/4 a 1/4+2 – dva 
spojené bungalovy s jedným vstupom: 
dve dvojlôžkové spálne s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek, medzi iz-

bami sa nenachádzajú dvere.
V každej izbe sa nachádza klimatizácia, 
WiFi, telefón, mini bar, telefón, kúpeľ-
ňa/WC, sušiak na bielizeň, sušič na vla-
sy, terasa so záhradným nábytkom.
Stravovanie: polpenzia formou bufe-
tových stolov.
Pláž: piesková pláž Soline, 400 m; ka-
mienková pláž Dražica, 150 m.

Vila VISTA ***

Penzión JELENA ***

Turistické stredisko SAN ANTONIO ***

MB - balkón strana more, PB - balkón strana ulica, T- terasa.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16 €/týždeň/os. od 18 r., 8 €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60€/os./deň, 
 dopravu.
Príplatok za klimatizáciu: 5,- € (na vyžiadanie -platí sa na mieste).
Poplatok za psa 5,-€/deň(na vyžiadanie-platí sa na mieste).

MB - balkón strana more, PB - balkón strana ulica, T- terasa.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16 €/týždeň/os. od 18 r., 8 €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60€/os./deň, 
 dopravu.
Príplatok za klimatizáciu: 5,- € (na vyžiadanie -platí sa na mieste).
Poplatok za psa 5,-€/deň(na vyžiadanie-platí sa na mieste).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.

Typ 01.05.-08.06.
14.09.-01.10.

08.06.-22.06
31.08.-14.09.

22.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

Os. v štú/2 210 230 275 295
Os.v app/2+2 170 190 220 230

Typ 01.05.-08.06.
14.09.-01.10.

08.06.-22.06
31.08.-14.09.

22.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

Os. v štú/2 210 230 275 295
Os.v app/2+2 170 190 220 230

Typ 12.05.-26.05.
29.09.-11.10.

26.05.-16.06.
17.09.-29.09.

16.06.-07.07.
01.09.-17.09.

07.07.-21.07.
18.08.-01.09. 21.07.-18.08.

Dospelá osoba v izbe 345 370 475 550 570

Biograd
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SV. FILIP I JAKOV
Dalmatínske mestečko vzdialené cca 25 km južne od Zadaru. Mestečko má okrem starších domov v centre i veľa letných viliek, pekné parky a upravené pláže. Malá pláž 
je priamo v meste na okraji borovicového lesa, ďalšia pláž je pred turistickým strediskom Croatia. 

Poloha: Stredisko sa nachádza v le-
tovisku Sv. Filip i Jakov, perle Zadarskej 
riviéry. Atraktívne mestečko s krásnymi 
plážami a bohatou ponukou športovo-
rekreačných aktivít sa nachádza len 3 km 
od mesta Biograd na Moru. V blízkosti 
sa nachádzajú aj ďalšie zaujímavé a z 
kultúrneho hľadiska hodnotné mestá: 
Nin, Zadar a Šibenik. Riviéra je obklope-
ná štyrmi národnými parkami (Piltvické 
jazerá, Paklenica, Krka, Kornati) a dvomi 
prírodnými parkami (Telašćica a Vranské 
jazero). Prírodné podmienky sú vhodné 

na windsurfing a priamo v mestečku sa 
nachádza aj škola windsurfingu.
Služby, šport a zábava: v blízkosti 
reštaurácia, samoobsluha, ambulancia, 
bohatá ponuka športových aktivít (wind-
surfing, tenis, potápanie, plážový volej-
bal, prenájom bicyklov i člnov a pod.), 
exkurzie a výlety do okolia.
Ubytovanie: Typ B3 – App/2+1 – 
dvojlôžková spálňa, obývacia miestnosť s 
gaučom pre 1 osobu.
Typ C4 – App/2+2 – dvojlôžková 
spálňa, obývacia miestnosť s rozklada-

cím gaučom pre 2 osoby.
Typ D5 – App/4+1 – dve dvojlôžkové 
spálne (jedna s manželskou posteľou), 
obývacia miestnosť s gaučom pre 1 oso-
bu.
Typ E6 – App/6 – dve dvojlôžkové 
izby, obývacia miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby.
Všetky apartmány majú kuchynský kút, 
klimatizáciu, kúpeľňu/WC, SAT TV, bal-
kón alebo terasu.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, cca 50 - 100m.

Poloha: Hotel sa nachádza priamo v 
centre mestečka Sv. Filip i Jakov. Skladá 
sa z hlavnej budovy „Villa“ (izby Supe-
rior)**** a dependance (izby Com-
fort)***.
Služby, šport, zábava: recepcia, re-
štaurácia, bar s terasou, vonkajší bazén, 
Wifi parkovanie (za doplatok), športové 
možnosti: surfing, tenis, minigolf, aero-

bic, plážový volejbal, stolný tenis, futbal, 
basketbal, rafting, paragliding.
Ubytovanie: Comfort – dvojlôžkové 
izby v dependance s možnosťou prístel-
ky, kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, SAT 
TV, rádio, minibar, telefón, strana park. 
Niektoré izby majú francúzske okno.
Superior – dvojlôžkové izby v hlavnej 
budove s možnosťou prístelky, kúpeľňa/

WC, fén, klimatizácia, SAT/TV, rádio, tre-
zor, mini bar, telefón, Wifi, francúzske 
okno.
Stravovanie: polpenzia (raňajky, ve-
čere) formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, cca 150 m.
Zľava: Dieťa do 12 rokov s jednou do-
spelou osobou -20%

Apartmánové turistické stredisko CROATIA

Hotel VILLA DONAT ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody,elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,dopravu.
Doplatok za psa 8,-€/deň, na vyžiadanie -platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,dopravu.
Príplatok za plnú penziu: 135,-€/os.
Príplatok za psa 20,-€/deň, na vyžiadanie - platí sa na mieste.
Zľavy v 1/2:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
Dieťa do 7 r. na prístelke zdarma.
Dieťa 7-12 r. na prístelke -70%.
Dieťa 12-15 r. na prístelke -50%.
Dieťa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Parkovanie: 6 €/deň, platí sa na mieste.

Typ
apartmánu

18.04.-08.06.
07.09.-01.10.

08.06.-22.06.
31.08.-07.09.

22.06.-29.06.
24.08.-31.08.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-17.08.

App B3 230 305 450 630 725
App C4 240 315 480 650 750
App D5 285 400 570 780 885
App E6 315 420 620 820 930

Typ
izby

04.01.-08.06.
21.09.-27.12.

08.06.-22.06.
31.08.-21.09.

22.06.-13.07.
17.08.-31.08. 13.07.-17.08.

1/2 Superior **** 420 460 525 685
1/2 Comfort*** 340 380 470 550

Sv. Filip I Jakov
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Pirovac
Prímorské mestečko nachádzajúce sa 21 km severne od Šibeniku. Pirovac každoročne vyhľadáva mnoho turistov i kvôli liečivému bahnu, ktoré se nachádza v zátoke 
Makirina. 

Murter
Ostrov Murter má výbornú polohu, nachádza sa v blízkosti Národného parku Kornati. Ostrov je najväčší ostrov v oblasti a najbližší k pevnine. Od pevniny je rozdelený 
úzkym kanálom Murter. S pevninou je spojený sklápacím mostom v obci Tisno. Murter je atraktívne a zároveň i najstaršie mesto na ostrove s bohatou historickou a 
kultúrnou tradíciou. 

Poloha: Hotel sa nachádza v malej 
zátoke, obklopený olivovníkmi a borovi-
covým hájom, cca 1 km od centra mesta. 
Mestečko Pirovac spája s hotelom po-
brežná promenáda. Vily sú jednotlivé 
apartmánové domčeky.
Služby, šport, zábava: recepcia, ho-
telová reštaurácia, reštaurácia á la carte, 
terasa, aperitív bar, snack bar na pláži, 

detské ihrisko na pláži, vonkajší bazén 
s morskou vodou, tenisové kurty, volej-
balové ihrisko, stolný tenis, požičovňa 
bicyklov, vodné športy. 
Ubytovanie: Izby 1/2 - dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa/WC, 
SAT/TV, telefón, výhľad strana more/
park.
Izby 1/2 M - dvojlôžkové izby s mož-

nosťou prístelky, kúpeľňa (sprcha s WC), 
SAT/TV,klimatizácia, telefón, výhľad stra-
na more. Niektoré izby sú s balkónom.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere) formou bufetových stolov. 
Pláž: okruhliaková, kamenistá a betó-
nová, cca 30 m.

Poloha: Turistické stredisko s apart-
mánmi, izbami a kempom sa nachádza 
v mestečku Jezera na ostrove Murter, 
ktorý je s pevninou spojený mostom.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
zmenáreň, kadernícky salón, TV kútik, 
prijímanie pošty na recepcii strediska, 
vodné športy, škola potápania, mólo na 

priviazanie člnov, rampa na spúšťanie 
člnov do mora, tenisové kurty, minigolf, 
supermarket. Nie je možný pobyt s do-
mácim zvieraťom.
Ubytovanie: Izba 2+1 – manželská 
posteľ s možnosťou prístelky, kúpeľňa/
WC, sušič na vlasy, SAT/TV, Wifi, chlad-
nička, klimatizácia, balkón s výhľadom 

na more.
Izba je určená pre maximálne 2 dospelé 
osoby + 1 dieťa. 
Stravovanie: polpenzie (raňajky a 
večere).
Pláž: okruhliaková, cca 100-200 m.

Poloha: turistické stredisko s apart-
mánmi a kempom sa nachádza v mes-
tečku Jezera na ostrove Murter, ktorý je s 
pevninou spojený mostom.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
zmenáreň, kadernícky salón, TV kútik, 
prijímanie pošty na recepcii strediska, 
vodné športy, škola potápania, mólo na 
priviazanie člnov, rampa na spúšťanie 
člnov do mora, tenisové kurty, minigolf, 

supermarket. Nie je možný pobyt s do-
mácim zvieraťom.
Ubytovanie: Štúdio/2+1 „A“ – ku-
chynsko-obývací kút s tromi lôžkami, kú-
peľňa/WC, sušič na vlasy, kávovar, SAT/TV, 
chladnička, mraznička, klimatizácia, terasa.
App/2+2 „B“ – spálňa pre 2 osoby, 
obývacia miestnosť s rozkladacím gau-
čom pre 2 osoby, kúpeľňa/WC, sušič na 
vlasy, kuchynský kút, kávovar, SAT/TV, 

Wifi, klimatizácia, balkón alebo terasa.
App/4+2 „C“ – 2 spálne, obývacia 
miestnosť s dvomi lôžkami (rozklada-
cí gauč), kúpeľňa/WC, sušič na vlasy, 
kuchynský kút, kávovar, SAT/TV, Wi-fi, 
klimatizácia, balkón alebo terasa s vý-
hľadom na more.
Stravovanie: individuálne s možnos-
ťou dokúpenia polpenzie.
Pláž: okruhliaková, cca 100-200 m.

Hotel MIRAN ***

Holiday village „JEZERA – LOVIŠĆA“

„JEZERA LOVIŠĆA“ - izby s polpenziou

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,dopravu
Parkovanie: 3-7,-€/deň, platí sa na mieste.
Zľavy:
Dieťa do 12 rokov na prístelke zdarma.
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,dopravu.
Doplatok za polpenziu v apartmánoch: 205,-€/os-týž.

Typ
izby 20.04.-11.06. 11.06.-15.06

07.09.-30.09.
15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-13.07.
17.08.-31.08. 13.07.-17.08.

 1/2 P 250 285 360 470 535
1/2 M 285 315 399 495 570
1/2 M, klíma 305 345 440 560 620

Typ
aparmánu

27.04.-18.05.
14.09.-01.10.

18.05.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-06.07.
31.08.-07.09.

06.07.-27.07.
17.08.-31.08. 27.07.-17.08.

A2+1 studio 270 305 470 560 640
B 2+2 NEW 380 440 660 750 865
C4+2 400 495 660 750 865
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Tribunj
Tribunj je malá rybárska dedina s tradičnými zvyklosťami, ktoré si zriedka nájdeš v turistickom sprievodcovi. Táto malebná dalmatínska dedina sa nachádza v srdci 
Šibensko-Kninského regiónu. je známy svojim najčistejším morom na pobreží Jadranu. Najväčšou zaujímavosťou je kostolík zo 14. storočia, ktorý ponúka krásny panora-
matický výhľad na Tribunj a okolie.

Vodice
Ležia v širokej zátoke cca 11 km severne od Šibenika. Sú známym letoviskom s mnohými hotelmi, súkromnými vilami a apartmánmi, kempingom a prístavom pre jachty 
a motorové člny. V starom meste vábia dovolenkárov viaceré reštaurácie a kaviarne. V konkurencii 42 letovísk získalo mesto ocenenie „Turistický kvet“ a počas leta je vo 
Vodiciach organizovaný bohatý kultúrny i spoločensko-zábavný program – tzv. Vodické leto. Turistické komplexy na okraji letoviska ponúkajú klientom široké možnosti 
športového vyžitia – tenis, basketbal, futbal, minigolf, vodné skútre, surfy a vodné lyžovanie. V širšom okolí Vodíc sa nachádzajú 3 veľ ké diskotéky. Pláže, lemujúce 
všetky okrajové časti, sú z drobného štrku s pozvoľnejším vstupom do mora. Na najväčšej pláži vo Vodiciach sa nachádza tobogán.

Poloha: vila sa nachádza v stredisku 
Tribunj cca 200 m od centra, 300 m od 
mora a pláže. Parkovanie je zabezpeče-
né na stráženom parkovisku 150 m od 
vily, každý apartmán má jednu parko-
vaciu kartu, pre jedno vozidlo v cene, 
ďalšie parkovacie miesta možno dokúpiť 
na mieste. Upratovanie si klienti počas 

pobytu zabezpečujú sami.
Ubytovanie: 2 x App/4+2 – 2 spál-
ne, obývacia časť s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpeľ-
ňa/ WC, TV, klimatizácia, balkón/terasa.
Stravovanie: individuálne, možnosť do-
kúpiť polpenziu.
Pláž: okruhliaková, cca 300 m.

Pri nástupe na pobyt sa pla-
tí kaucia 30,-€/os., ktorá bude 
po odovzdaní nepoškodeného 
apartmánu vrátená späť.
Klienti sú povinní dodržiavať 
ubytovací poriadok a rešpekto-
vať pokyny majiteľa (správcu) 
objektu. 

Poloha: vila sa nachádza v stredisku 
Vodice cca 1 km od centra, 300 m od 
mora a pláže. Parkovanie pri vile. Upra-
tovanie si klienti počas pobytu zabezpe-
čujú sami.
Ubytovanie: Štúdio/3 – jedna 
miestnosť s dvomi pevnými lôžkami a s 
jednou prístelkou, kuchynský kút, kúpeľ-

ňa s WC, terasa, klimatizácia za príplatok 
(platí sa na mieste).
App/2+2 – spálňa, obývacia časť s 
rozkladacím gaučom pre 2 osoby a 
kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, TV, 
balkón, klimatizácia za priplatok (platí sa 
na mieste).
App/4 – 2 spálne, obývacia časť s ku-

chynským kútom, kúpeľňa s WC, TV, 
balkón, klimatizácia na vyžiadanie za 
poplatok 7 €/deň (platí sa na mieste).
Stravovanie: individuálne alebo mož-
nosť dokúpiť polpenziu v hoteli Nikola 
(raňajky – bufetové stoly, večera – výber 
z 3 jedál, šaláty – bufet)
Pláž: okruhliaková, cca 300 m

Poloha: Apartmány Mandica sa nachá-
dzajú vo Vodiciach, v blízkosti hotelu Ni-
kola, cca 300 m od okruhliakovej pláže. 
Služby: Klienti môžu využiť vonkajší gril. 
Parkovanie v objekte zdarma.
Ubytovanie: App/A3 - spálňa s 

manželskou posteľou, obývacia s vyba-
veným kuchynským kútom s rozkladacou 
pohovkou, sprcha s WC, SAT/TV, Wifi, 
klimatizácia (za poplatok), balkón.
App/B4 - 2 spálne s manželskou poste-
ľou, obývacia izba s vybaveným kuchyn-

ským kútom, sprcha s WC, SAT/TV, Wifi, 
klimatizácia (za poplatok), balkón. 
Strava: polpenzia v hoteli Nikola (ra-
ňajky formou bufetu, večere – výber z 3 
hlavných jedál + dezert). 
Pláž: cca 300 m od okruhliakovej pláže.

Vila SARA ***

Vila ZVONKO ***

Apartmány MANDY ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytová taxa, klimatizácia, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,dopravu.
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 50,-€ za upratovanie.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, 
spotrebu vody,elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/
týždeň/dieťa 12-18 r, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu, 
delegátsky poplatok 5,- €/os./týž. (povinné).

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, (podľa typu izby – 
app), polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,-€/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/
týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,dopravu.

Typ 
apartmánu

11.05.-01.06.
14.09.-20.10.

01.06.-29.06.
31.08.-14.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08. 06.07.-24.08.

App/4 560 620 670 750
App/4+1 600 670 710 800

Typ 
apartmánu

22.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

St/2 320 340 360
App/2+2 420 460 490
App/4 460 510 620

Typ 22.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

 1/3(št) 290 295 310
1/4(app) 260 275 290

Tribunj, Vodice



 bližšie informácie na www.nikslovakia.com | 25

Chorvátsko

Poloha: Rezort sa nachádza v príjem-
nom prostredí borovicového hája v 
známom letovisku Vodice približne 30 m 
od mora a pláže. Blízkosť mesta Šibenik 
a dvoch národných parkov (Kornati a 
Krka) robia toto živé letovisko vyhľadá-
vanou destináciou. Rezort je vhodný ako 
pre rodiny s deťmi a seniorov, tak i pre 
mladých ľudí, ktorí hľadajú letnú zábavu 
či kultúrne vyžitie.
Služby, šport a zábava: veľký bazén 
na plávanie so sladkou vodou, detský 
bazén, ležadlá so slnečníkmi pri bazé-

noch (od polovice mája do polovice sep-
tembra), parkovanie pri rezorte, reštau-
rácia á la carte, lobby bar, reštaurácie, 
bary a kluby na pláži, čistiareň, zmená-
reň, internet, knižnica, prenájom bicyk-
lov, bohatá ponuka výletov a exkurzií.
Ubytovanie: App/2+2 – na po-
schodí: dvojlôžková spálňa, obývacia 
izba s rozťahovacím gaučom, jedáleň s 
plne vybavenou kuchyňou (kuchynské 
riady, dvojplatnička a rúra, chladnička, 
kávovar), kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT 
TV, telefón, balkón s posedením, aspoň 

čiastočný výhľad na more.
App/4+2 – na prízemí: dve dvojlôžkové 
spálne (jedna s manželskou posteľou), 
obývacia izba s rozťahovacím gaučom, 
jedáleň s plne vybavenou kuchyňou 
(kuchynské riady, dvojplatnička a rúra, 
chladnička, kávovar), kúpeľňa/WC, kli-
matizácia, SAT TV, telefón, terasa s pose-
dením, aspoň čiastočný výhľad na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, 30 m.

Poloha: Hotel sa nachádza cca 300 m 
od centra mesta Vodice a cca 50 m od 
mora. 
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, kokteil bar, kaviareň, bar s 
terasou, biznis centrum, Wifi, Wellness 
a Spa centrum (bazén so sladkou vodou 
a s hydromasážou, jacuzzi, fitnes – vstup 

zdarma), animačný program pre deti a 
dospelých (počas letnej sezóny), otvore-
ný bazén s morskou vodou, ležadlá pri 
bazéne zdarma, ihrisko na loptové hry, 
vodné športy na pláži, plážový volejbal, 
parkovanie.
Ubytovanie: Izba 1/2 STANDARD 
– dvojlôžková izba s možnosťou jednej 

resp. dvoch prísteliek, kúpeľňa/WC, 
sušič na vlasy, klimatizácia, SAT/TV, tele-
fón, mini bar, trezor, balkón (na stranu 
more za príplatok).
Stravovanie: polpenzia (formou bufe-
tových stolov).
Pláž: kamienková, betónové platne.

Poloha: nachádza sa na okraji letoviska 
Vodice vedľa hotela Olympia. Komplex 
pozostáva z hotela, pavilónov a viliek.
Služby, šport, zábava: recepcia, 
spoločenské miestnosti, reštaurácia, 
kaviareň, aperitív bar, TV miestnosť, su-
veníry, fitnes centrum, tanečná terasa, 
vonkajší bazén (01.06.-01.10) bazén je 2 
dni v týždni zavretý, 5 tenisových kurtov, 

stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, 
reštaurácia na pláži, škola potápania, 
tobogan, 2 snack bary. Parkovanie za 
poplatok.
Ubytovanie: 1/2 Štandard - park/
more - dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky, SAT/TV, kúpeľňa/WC, balkón, 
telefón.
1/2 Superior – park/more - dvojlôž-

kové izby s možnosťou prístelky, kúpeľ-
ňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, 
minibar, sušič na vlasy, balkón.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a 
večere formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50 
- 100 m.

MATILDE BEACH RESORT ****

Hotel PUNTA ****

Hotel Imperial Park ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Parkovanie: 7-€/deň/auto v termíne 01.06.-30.09., platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 14,- €/týždeň/os. od 18 r., 7,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 7 r. na prístelke zdarma.
Dieťa do 7-12 r. na prístelke -50 %.
Dieťa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30 %.
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
Parkovanie: 5 - 7,-€/auto/deň, platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,
dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 12 r. na prístelke zdarma.
Dieťa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
Parkovanie: 3- 6,-€/auto/deň, platí sa na mieste.

Typ
apartmánu

18.05.-01.06.
14.09.-28.09. 01.06.-15.06. 15.06.-29.06.

24.08.-14.09. 29.06.-24.08.

App/2+2 610 760 1030 1280
App/4+2 760 910 1250 1860

Typ 
Izby

05.05.-26.05.
29.09.-06.10.

26.05.-16.06.
15.09.-29.09.

16.06.-07.07.
25.08.-15.09. 07.07.-25.08.

1/2 Štandard 380 465 580 665

Typ 27.04.-25.05. 25.05.-22.06. 22.06.-06.07. 06.07.-24.08.
Izby 21.09.-04.10. 07.09.-21.09. 24.08.-07.09.
1/2 Štandard P 345 430 535 655
1/2 Superior P 399 460 630 725

 Vodice
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Šibeník
Toto starobylé mesto sa rozprestiera v nádhernom zálive rieky Krka, priamo v srdci Dalmácie. Vďaka svojim mimoriadnym umeleckým pamiatkam je radené medzi najnavšte-
vovanejšie mestá Dalmácie. V blízkosti sa nachádzajú aj dva najznámejšie národné parky – Slapovi Krka a národný park Kornati, ktoré patria k najkrajším v Európe.

Poloha: nachádza sa v ľavej časti letovis-
ka Vodice vedľa hotela Olympia. Komplex 
pozostáva z hotela, pavilónov a viliek.
Služby, šport, zábava: recepcia, 
spoločenské miestnosti, reštaurácia, 
kaviareň, aperitív bar, TV miestnosť, su-
veníry, fitnes centrum, tanečná terasa, 

krytý bazén s morskou vodou, kader-
níctvo, vonkajší bazén, detský bazén, 5 
tenisových kurtov, stolný tenis, minigolf, 
detské ihrisko, reštaurácia na pláži, ško-
la potápania, tobogan, 2 snack bary.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-
nosťou prístelky, TV/SAT, kúpeľňa/WC, 

balkón, telefón, chladnička (za popla-
tok).
Stravovanie: polpenzia (raňajky a 
večere formou bufetových stolov). Mož-
nosť dokúpiť all inclusive. 
Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50 
- 100 m.

Poloha: Solaris Beach Resort sa nachá-
dza na malom polostrove, obklopený je 
zeleňou. Vzdialenosť od Šibeniku je cca 
6 km, dostupnosť miestnou dopravou. 
Mobile Homes sa nachádzajú uprostred 
borovicového lesa. 
Služby, šport a zábava: V rezorte 
Solaris nájdete množstvo reštaurácií a 
kaviarní, wellness, SPA centrum a aqu-
apark s bazénmi, tobogan, detský klub, 
bohatú ponuku aktivít a atrakcií, napr. 

vodné športy, stolný tenis, zumba, salsa, 
joga, volejbal, mini golf (za príplatok), 
open air cinema, hudobné a tanečné 
programy, Solaris Express train. Parko-
vanie pre jedno auto v cene. 
Ubytovanie: MH 4+2 - dve dvojlôžko-
vé spálne, obývacia miestnosť s rozťaho-
vacím gaučom, kuchynský kút, kúpeľňa/
WC, WC, SAT/TV, terasa s posedením.
Všetky ubytovacie jednotky sú klimatizo-
vané. Obsadenosť: max. 4 dospelé os. + 

2 deti do 12 rokov.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhlia-
ková, cca 20 - 200 m.
Wellness & Spa Centrum: celo-
denný lístok do Wellness & Spa 
(vstup na kryté bazény, posilňov-
ňa, sauna) - 15€/osoba nad 14 
rokov celodenný lístok na detský 
bazén pre deti vo veku 3-13 rokov 
- 8€/os. (deti do 3 rokov zdarma)

Poloha: Solaris Beach Resort sa nachá-
dza na malom polostrove, obklopený je 
zeleňou. Vzdialenosť od Šibeniku je cca 
6 km, dostupnosť miestnou dopravou. 
Villas Kornati sa nachádzajú medzi kem-
pom a jachtovým prístavom.
Služby, šport a zábava: V rezorte 
Solaris nájdete množstvo reštaurácií a 
kaviarní, wellness a SPA centrum a aqu-
apark s bazénmi, tobogan, detský klub, 
bohatú ponuku aktivít a atrakcií, napr. 
vodné športy, stolný tenis, zumba, salsa, 
joga, volejbal, mini golf (za príplatok), 
open air cinema, hudobné a tanečné 
programy, Solaris Express train. Parko-

vanie pre jedno auto v cene.
Ubytovanie: App/2+2 – spálňa s 
poschodovou posteľou, obývacia miest-
nosť s dvomi lôžkami, kuchynský kút, 
kúpeľňa/WC, TV/SAT, telefón, klimatizá-
cia/kúrenie, balkón. Max. obsadenosť 2 
dospelé osoby a 2 detí do 12 rokov.
App/3+2 – spálňa s manželskou pos-
teľou, izba s poschodovou posteľou pre 
2 deti do 12 rokov alebo jedným sa-
mostatným lôžkom, obývacia miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 deti do 12 
rokov, kuchynský kút, kúpeľňa/WC, WC, 
TV/SAT, telefón, klimatizácia, 2 balkóny. 
Max. obsadenosť 3 dospelé osoby a 2 

detí do 12 rokov.
App/4+3 – spálňa s manželskou pos-
teľou a rozkladacím kreslom pre dieťa 
do 12 rokov, izba s 2 samostatnými lôž-
kami, obývacia miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 deti 12 rokov, kuchynský 
kút, kúpeľňa/WC, kúpeľňa s vaňou, te-
lefón, TV/SAT, klimatizácia/kúrenie, 2 
balkóny. Max. obsadenosť 4 dospelé 
osoby a 3 detí do 12 rokov.
Stravovanie: individuálne, možnosť 
dokúpenia raňajok, polpenzie v komple-
xe Solaris.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhlia-
ková, cca 50 m.

Pavilóny FLORA MADERA ** 

SOLARIS MOBILE HOMES ***

Solaris VILLAS KORNATI ****

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,dopravu.
Parkovanie: 3-6,-€/auto/deň, platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: prenájom mobil homes na 7 nocí, posteľné prádlo, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok: 2,-€/
os.,dopravu.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň., dopravu. 

Typ 
Izby

27.04.-25.05.
21.09.-04.10.

25.05.-22.06.
07.09.-21.09.

22.06.-06.07.
24.08.-07.09. 06.07.-24.08.

 1/2 200 285 315 440

TYP 18.04.-18.05.
21.09.-17.10.

18.05.-15.06.
07.09.-21.09.

15.06-29.06.
24.08.-07.09. 29.06.-13.07. 13.07.-24.08.

MH 4+2 370 715 915 1140 1370

Typ
apartmánu

18.04.-18.05.
21.09.-17.10.

18.05.-15.06.
07.09.-21.09.

15.06.-29.06.
24.08.-07.09. 29.06.-13.07. 13.07.-24.08.

App/2+2 430 585 940 1140 1260
App/3+2 505 675 1045 1240 1550
App/4+3 535 730 1160 1460 1750

Vodice, Šibeník
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Trogir
Starobylé mestečko leží 25 km západne od Splitu na ostrove medzi pevninou a ostrovom Čiovo. Trogir je od pevniny a ostrova Čiovo oddelený úzkym prielivom, na pev-
ninu vedie kamenný most a na Čiovo zdvíhací most. Mesto patrí k najvýznamnejším mestským architektonickým celkom v Dalmácii. Trogir sa skladá z historického jadra 
na ostrove Čiovo a z nových častí na pevnine a priľahlých pobrežiach Čiova. Medzi obľúbené turistické strediská patria Vranjica a Donji Seget. 

Poloha: Komplex sa nachádza v re-
kreačnom areáli Kaštelanskej riviéry v 
mestečku Kaštel Štefalič priamo na pláži 
v pekne upravenom parku, približne 5 
km od Trogiru, 2 km od letiska Split a 15 
km od Splitu. Hotel pozostáva z hlavnej 
budovy a bungalovov.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštau-
rácia, bar, plážový bar, Wifi zdarma 
na recepcii a pri bare, detské ihrisko, 
športové aktivity (stolný tenis, futbal, 
basketbal, hádzaná), tenisové kurty za 
poplatok, plážový volejbal, škola po-
tápania, požičovňa bicyklov, čistiareň, 
kopírovacie služby, doktor na telefóne, 

požičovňa aut, obchod so suvenírmi, po-
nuka výletov a exkurzií do okolia.
Ubytovanie: Izby 1/2 – dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa/WC, 
SAT TV, telefón (za poplatok), balkón 
alebo terasa, čiastočný výhľad na more 
alebo na park. Niektoré izby majú aj kli-
matizáciu.
Bgw/2+2 (24 m²) – jedna miestnosť 
s dvomi pevnými lôžkami a rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, 
SATTV, terasa.
Bgw/2+2 (28 m²) – jedna miestnosť 
s dvomi pevnými lôžkami a rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, 

SATTV, terasa.
Bgw Suite (28 m²) – dve spálne, kú-
peľňa s WC, TV, terasa.
Stravovanie: all inclusive – raňajky, 
obedy, večere formou bufetových stolov, 
zmrzlina pre deti (o 16:00 hod., okrem 
soboty), nápoje (10.00 – 22.00 hod.: 
voda, nealkoholické nápoje, pivo, víno).
Pláž: kamenistá s pozvoľným vstupom 
do mora, kamenistá s betónovými plo-
chami na slnenie. Ležadlá a slnečníky 
na pláži sú za poplatok. Taktiež je za 
poplatok konzumácia jedál a nápojov v 
plážovom bare.

Poloha: turistické stredisko obklopené 
píniovým hájom a stredomorskou ve-
getáciou sa nachádza v stredisku Seget 
Vranjica, cca 5 km od Trogiru, 8 km od 
letiska Split a 30 km od Splitu. Pobrež-
nou promenádou sa dostanete do 2 km 
vzdialeného apartmánového komplexu 
Medena a hotela Medena. Turistické 
stredisko „Vranjica Belvedere“ pozostá-
va z kempu a apartmánov, ktoré sú kas-
kádovito postavené s krásnym výhľadom 
na more.

Služby, šport a zábava: reštaurá-
cia na pláži (večer s hudbou), pizzeria, 
supermarket, zmenáreň, práčovňa, te-
nisové kurty, stolný tenis, detské ihrisko, 
vonkajší bazén, vodné športy, šport bar, 
lobby bar, beach bar, obchod so suve-
nírmi, cukráreň, Wifi, bohatý celodenný 
a večerný program pre deti i dospelých 
od 1.4. do 30.9., živá hudba, masáže po-
čas hlavnej sezóny.
Ubytovanie: App/2+2 – spálňa pre 
2 osoby, obývacia miestnosť s dvomi 

prístelkami (pre dospelú osobu a dieťa 
do 12 rokov alebo pre dve deti do 12 
rokov), s kuchynským kútom, kúpeľňa/
WC, SAT TV, telefón, klimatizácia, terasa.
App/4+2 – dve dvojlôžkové spálne, 
obývacia miestnosť s dvomi prístelkami 
(pre dospelú osobu a dieťa do 12 rokov 
alebo pre dve deti do 12 rokov), s ku-
chynským kútom, kúpeľňa/WC, SAT TV, 
telefón, klimatizácia, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 50-100 m.

Hotel RESNIK **

Apartmány BELVEDERE ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dospelá osoba na prístelke -20%.
Dieťa do 6 r. na prístelke zdarma.
Dieťa 6-10 r. na prístelke -50%.
Dieťa 10-15 r. na prístelke -30%.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Typ 13.04.-18.05.
21.09.-28.09.

18.05.-08.06.
14.09.-21.09.

09.06.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08. 06.07.-24.08.

1/2,Bungalov/2+2 230 270 305 360 400 430
1/2 klíma 260 295 335 390 430 460
Bungalov Suite/4 240 280 315 370 410 440
Bungalov Suite/4, klíma 260 295 335 390 430 460

Typ 
apartmánu

18.04.-18.05.
21.09.-18.10.

18.05.-22.06.
14.09.-21.09.

22.06-06.07.
31.08.-14.09.

06.07.-27.07.
10.08.-31.08. 27.07.-10.08.

App/2+2 365 440 590 805 880
App/4+2 440 550 765 1020 1095
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Poloha: MH sa nachádzajú cca 50 m 
od pláže v stredisku Seget Vranjica, čo 
je 5 km od Trogiru, 30 km od Splitu. 
Turistické stredisko „Vranjica Belvedere“ 
pozostáva z kempu a apartmánov, ktoré 
sú kaskádovito postavené s krásnym vý-
hľadom na more.
Služby, šport a zábava: reštaurá-
cia na pláži (večer s hudbou), pizzeria, 

supermarket, zmenáreň, práčovňa, te-
nisové kurty, stolný tenis, detské ihrisko, 
vonkajší bazén, vodné športy, šport bar, 
lobby bar, beach bar, obchod so suve-
nírmi, cukráreň, Wifi, bohatý celodenný 
a večerný program pre deti i dospelých 
od 1.4. do 30.9., živá hudba, masáže po-
čas hlavnej sezóny.
Ubytovanie: MH/4+2 – dve spálne, 

obývacia miestnosť s rozkladacím gau-
čom (pre dospelú osobu a dieťa do 12 
rokov alebo pre dve deti do 12 rokov) a 
kuchynským kútom, dve sprchy a 2 xWC, 
SAT TV, klimatizácia/kúrenie, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 50-100 m.

Poloha: Vila sa nachádza v malom 
meste Resnik pri meste Kaštel Štafilić a 
od pláže je vzdialený 50 m. 
Služby: parkovacie miesto pre každý 
apartmán, k dispozícii je gril, piesková 
pláž vhodná ako pre dospelých tak pre 
deti, v blízkosti je hotel pričom hostia 
môžu využívať jeho zariadenia pre hranie 
tenisu, volejbalu, pingpongu, bowlingu, 

prenájom lodiek, možnosť potápania.
Ubytovanie: App/2+2 – dvojlôžková 
spálňa, obývacia časť s 2 samostatnými 
lôžkami a kuchynským kútom, mikrovln-
ka, kúpelňa s WC, SAT TV, Wifi, klimati-
zácia, balkón.
2x App/3+2 - Penthouse – trojlôžková 
spálňa, obývacia časť s 2 samostatnými 
lôžkami a kuchynkou, kúpelňa s WC, 

SAT/TV, Wifi, klimatizácia, balkón s vý-
hľadom na more.
App/6 – 3 spálne, jedálenská časť s 
kuchynkou, kúpelňa s WC, WC, SAT TV, 
Wifi, klimatizácia, terasa s posedením.
Strava: polpenzia (raňajky a večere 
bufetové stoly + nápoj).
Pláž: kamienková, cca 50 m.

Poloha: nachádza sa v Seget Vranjica 
cca 6 km od Trogiru, 200 m od reštaurá-
cií a obchodov, cca 120 m od pláže.
Služby, šport, zábava: parkovanie 
(aj kryté parkovisko a garáž), gril na vr-
chnej terase.
Upratovanie si klienti počas pobytu za-
bezpečujú sami.
Ubytovanie: Štúdio/2 - jedna miest-
nosť, spálňa (manželská posteľ) spojená 

s kuchyňou, kúpeľňa so sprchou/WC, 
kúrenie/klimatizácia, SAT/TV, Wifi, bal-
kón/terasa.
Štúdio/2+1 - jedna miestnosť, spálňa 
(manželská posteľ) spojená s kuchyňou 
(rozkladací gauč pre 1 osobu) kúpeľňa 
so sprchou/WC, kúrenie/klimatizácia, 
SAT/TV, Wifi, balkón.
App/studio 2+1 – jedna miestnosť 
so spojenou obývačkou, kuchyňou a 

spálňou (manželská posteľ + rozkladací 
gauč), kúpeľňa so sprchou/WC, kúre-
nie/klimatizácia, SAT/TV, Wifi, balkón.
App/4+1 – 1.poschodie - apartmán 
má 2- dvojposteľové spálne, obývaciu 
izbu s posteľou pre jednu osobu, kúpeľ-
ňu/WC, kuchyňu, klimatizácia, SAT/TV, 
balkón,výhľad na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliakova.

Mobile Homes BELVEDERE ***

Apartmány ANA ***

Vila GORDANA

Cena zahŕňa: prenájom MH na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r.,registračný poplatok 2,-€/os.. cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, 
dopravu.
Záverečné upratovanie 40,-€ platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu. 
Zľavy: Dieťa do 12 r. má zľavu 60,- Eur.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Typ 18.04.-18.05.
21.09.-18.10.

18.05.-22.06.
14.09.-21.09.

22.06-06.07.
31.08.-14.09.

06.07.-27.07.
10.08.-31.08. 27.07.-10.08.

MH 4+2 440 720 965 1440 1595

Typ
apartmánu

27.04.-08.06.
31.08.-30.10. 08.06.-15.06. 15.06.-06.07. 06.07.-20.07. 20.07.-31.08.

Osoba v App/2+2 (min. počet os. 4) 330 vypredané 330 vypredané 350
Osoba v App/6 (min. počet os. 6) 305 vypredané 305 vypredané 335

Typ 
apartmánu

01.004.-01.06.
07.09.-01.10.

01.06.-22.06.
24.08.-07.09.

22.06.-06.07.
17.08.-24.08. 06.07.-17.08.

Štúdio/2 305 345 390 440
Štúdio/2+1 345 380 450 475
App/4+1(+1) 475 560 685 780
A/2+1 460 525 630 675

Trogir
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Poloha: nachádza sa v Okrug Gornji, 
cca 3 km od Trogiru, 150 m od reštaurá-
cie, cca 180 m od pláže. Upratovanie si 
klienti počas pobytu zabezpečujú sami.
Služby: parkovanie, gril.
Ubytovanie: 2 x App/4 – na príze-
mí – má 2 dvojlôžkové spálne, kuchyňu, 

kúpeľňu/WC, bez balkóna, ale so záhra-
dou pred apartmánom.
2 x App/4 – na 1. poschodí - má 2 
dvojlôžkové spálne, kuchyňu, kúpeľňu/
WC, SAT/TV, balkón.
2x App/2+2 – na 1. poschodí, každý 
apartmán má 1- dvojposteľovú spálňu 

a obývaciu izbu s 2 posteľami, kuchyňu, 
kúpeľňu/WC, klimatizácia (za poplatok), 
balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková.

Vila PERO

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Klimatizácia za príplatok 6,-€/deň,na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Dieťa do 4 rokov bez lôžka zdarma.

Typ 
apartmánu

01.05.-08.06.
14.09.-01.10.

08.06.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08.

06.07.-13.07.
17.08.-24.08. 13.07.-17.08.

App/2+2 475 515 530 610 650 695
App/4 475 515 530 610 650 695

Trogir, Omiš

Omiš
Malebné mestečko Omiš leží pri ústí rieky Cetine. Nachádza sa na polceste medzi Splitom a Makarskou riviérou. Ako jedno z mála miest má čisté piesočnaté pláže. 
Bohatú históriu mesta dokladajú zachované stavby, medzi ktorými nájdeme ruiny stredovekých pevností a hradieb, kostoly i kláštory. Počas stredoveku mesto slúžilo ako 
oporný bod miestnych pirátov. Zaujímavosťou spájajúcou sa i s našou minulosťou je predrománsky kostol sv. Petra, ktorý sa nachádza v blízkosti mesta. V 18. storočí sa 
kostol využíval ako kňazský seminár, kde sa vzdelávali v hlaholike. Patrónom mesta je sv. Ján Nepomucký, svätec z Českých krajov.

Poloha: Izby sa nachádzajú v časti 
Duće, asi 2,5 km od centra mesta Omiš a 
22 km od mesta Split.
Služby, šport a zábava: reštaurácia 
á la carte, parkovisko, Wifi.

Ubytovanie: Izba 1/2 – dvojlôžko-
vá izba, kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, 
chladnička, SAT/TV, Wifi, balkón/terasa, 
výhľad na more.
Izba 1/3 – trojlôžková izba, kúpeľňa/

WC, fén, klimatizácia, chladnička, SAT/
TV, Wifi, balkón/terasa, výhľad na more. 
Stravovanie: polpenzia (raňajky 
a večere).
Pláž: piesková, 30 m.

Poloha: Vila leží v mestečku Duće na 
Omišskej riviére, približne 20 km od 
mesta Split. Centrum mesta Omiš je asi 
2300 m. Krásna, až 4 km dlhá piesková 
pláž sa nachádza 50 m od vily.
Služby, šport, zábava: parkovanie, 
práčovňa. V blízkosti: reštaurácie, trho-
visko a obchody, bohatá ponuka výletov 
a exkurzií do okolia, športové aktivity 
(rafting, kanoe, kajak, potápanie, leze-
nie, paintball). Možnosť pobytu s domá-
cim miláčikom za poplatok.
Ubytovanie: 4x Štúdio/2+1 – dvoj-
lôžková miestnosť s plne vybaveným 

kuchynským kútom, rozkladací gauč pre 1 
osobu, výhľad na more. Štúdiá sú situova-
né na 1. a 2. poschodí.
2x Štúdio/2+2 – dvojlôžková miestnosť 
s plne vybaveným kuchynským kútom, 
rozkladací gauč pre 2 osoby, výhľad na 
more. Štúdiá sa nachádzajú na 1. a 2. 
poschodí.
1x Štúdio 1C/2+2 – dvojlôžková 
miestnosť s plne vybaveným kuchynským 
kútom, rozkladací gauč pre 2 osoby, vý-
hľad na more. Štúdio sa nachádza na 3. 
poschodí a je priestrannejšie.
6x App/2+2 – dvojlôžková izba, obýva-

cia miestnosť s plne vybavenou kuchyňou, 
rozkladací gauč pre 2 osoby. Apartmány 
sú umiestnené na 1., 2. a 4. poschodí. 
Štyri apartmány majú výhľad na more.
1x App/2+3 – dvojlôžková spálňa s 
jedným samostatným lôžkom, obývacia 
miestnosť spojená s plne vybavenou ku-
chyňou, rozkladací gauč pre 2 osoby, dva 
balkóny, jeden s výhľadom na more.
Všetky štúdiá a apartmány majú plne vy-
bavenú kuchynku, stôl so stoličkami, kú-
peľňu/WC, klimatizáciu, TV, Wifi a balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková, 50 m.

Vila ANTE ****

Vila ZDRAVKO ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dospelá osoba na prístelke -20%.
Dieťa do 6 r. na prístelke zdarma.
Dieťa 6-10 r. na prístelke -50%.
Dieťa 10-15 r. na prístelke -30%.

Cena zahŕňa: prenájom apartmá-
nu na 7 nocí, posteľné prádlo, spot-
rebu vody, elektriny, klimatizáciu, 
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poiste-
nie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Typ 13.04.-18.05.
21.09.-28.09.

18.05.-08.06.
14.09.-21.09.

09.06.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08. 06.07.-24.08.

1/2,Bungalov/2+2 230 270 305 360 400 430
1/2 klíma 260 295 335 390 430 460
Bungalov Suite/4 240 280 315 370 410 440
Bungalov Suite/4, klíma 260 295 335 390 430 460

Typ 
apartmánu

01.05.-15.06.
14.09.-01.10.

15.06.-29.06.
31.08.-14.09. 29.06.-31.08.

Štú/2+1 290 385 460
Štú/2+2 335 430 505
App/2+2 385 499 599
App/2+3 480 580 670
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Poloha: Vila sa nachádza v časti Omiš-
Duće, cca 700 m od centra mesta Omiš, v 
blízkosti obchodu a reštaurácie, cca 100 
m. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami.
Služby: parkovanie pri vile, k dispozícii 
gril. 

Ubytovanie: 2x Štúdio/2 – dvoj-
lôžková izba, kuchynský kút, kúpeľňa/
WC, klimatizácia (za poplatok), SAT/ TV, 
balkón s výhľadom na more.
5x Štúdio/3 – trojlôžková izba, ku-
chynský kút, kúpeľňa /WC, klimatizácia 
(za poplatok), SAT/TV, balkón s výhľa-

dom na more.
4x App/2+2 – dvojlôžková spálňa, 
obývací priestor s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby, s kuchynským kútom, kú-
peľňa/ WC, klimatizácia (za príplatok), 
SAT /TV, balkón s výhľadom na more. 
Pláž: piesočnatá, 100 m.

Poloha: Vila sa nachádza v pokojnom 
prostredí mestskej časti Omiš-Duće, cca 
1,5 km od centra, v blízkosti obchodov 
a reštaurácie /120 m/. Upratovanie si 
klienti počas pobytu zabezpečujú sami.
Služby: parkovanie pri vile, k dispozícii 
gril. 
Ubytovanie: Štúdio/2 – dvojlôžková 

izba s kuchynkou, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 
klimatizácia (za príplatok), balkón.
App/2+1 – spálňa s manželskou pos-
teľou a jedným samostatným lôžkom, 
kuchynka, kúpeľňa/WC, SAT/TV, klima-
tizácia (za príplatok), terasa/balkón s 
výhľadom na more.
App/2+2 – dvojlôžková spálňa s mož-

nosťou prístelky, obývacia izba s rozťa-
hovacím gaučom pre 2 osoby, kuchynka, 
kúpeľňa/WC, SAT/TV, klimatizácia (za 
príplatok), terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesočnatá, 160 m.

Poloha: Apartmány Mila sa nachádzajú 
v Omiši v časti Duće, len 50 m od mora. 
Centrum mesta Omiš je od vily vzdialené 
cca 1,5 km.
Služby: parkovanie pri dome. Uprato-
vanie si klienti počas pobytu zabezpeču-
jú sami.
Mesto Omiš ponúka všetky aktívne špor-
ty ako je rafting, kanyoning, paragliding, 
potápanie, horolezectvo, surfovanie ale-
bo jazda na bicykli. V Omiši je nespočet-
né množstvo reštaurácií, barov, rôznych 
obchodíkov, stánkov so suvenírmi a 
čerstvou zeleninou. Zatancovať si môžete 
na miestnych diskotékach či tanečných 

terasách.
Ubytovanie: Štúdio/4 – 2. poscho-
die – miestnosť manželskou posteľou 
a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 
kuchynský kút, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 
Wifi, klimatizácia, balkón s pohľadom 
na more.
App/2+2 – 1. poschodie - jedna sa-
mostatná spálňa s dvomi lôžkami, obý-
vacia miestnosť s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby a kompletne vybaveným ku-
chynským kútom (chladnička, varič, mik-
rovlnka, rýchlovarná kanvica), sprcha s 
WC, SAT/TV, Wifi, klimatizácia, balkón s 
výhľadom na more.

App/ 10 - 3.poschodie – 2 spálne s 
manželskou posteľou, obývacia izba s 
rozkladacím gaučom, vybavená kuchyňa, 
3x kúpelňa s WC, SAT/TV, klimatizácia, 
terasa s pohľadom na more a 2 balkóny.
Izba 1/2 – 3. poschodie - dvojlôžková 
izba, chladnička, kúpelňa s WC, SAT/
TV, klimatizácia, balkón s pohľadom na 
more. 
Strava: polpenzia - raňajky bufetové 
stoly a večere výber z 3 menu jedál. V 
reštaurácii v blízkosti vily, cca 200 m. 
Pláž: okruhliaková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, cca 50 m. 

Vila MAGDALENA ***

Vila IVICA ***

Apartmány MILA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Klimatizácia za príplatok 6,-€/deň,na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Dieťa do 4 rokov bez lôžka zdarma.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Klimatizácia za príplatok 6,-€/deň,na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Dieťa do 4 rokov bez lôžka zdarma.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Klimatizácia za príplatok 6,-€/deň,na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Dieťa do 4 rokov bez lôžka zdarma.

Typ 
apartmánu

01.05.-08.06.
14.09.-01.10.

08.06.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08.

06.07.-13.07.
17.08.-24.08. 13.07.-17.08.

St/2 285 315 335 360 370 420
App/2+2 475 515 530 610 650 695

Typ 
apartmánu

01.05.-08.06.
14.09.-01.10.

08.06.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08.

06.07.-13.07.
17.08.-24.08. 13.07.-17.08.

St/2 285 315 335 360 370 420
App/2+1 325 345 370 410 450 485
App/2+2 475 515 530 610 650 695

Typ 
apartmánu

01.05.-08.06.
14.09.-01.10.

08.06.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08.

06.07.-13.07.
17.08.-24.08. 13.07.-17.08.

St/2 285 315 335 360 370 420
App/2+1 325 345 370 410 450 485
App/2+2 475 515 530 610 650 695

Omiš
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Poloha: Vila sa nachádza v časti Duće 
cca 2,5 km od mesta Omiš, v blízkosti ob-
chodu cca 80 m a reštaurácie cca 100 m. 
Služby: parkovanie, k dispozícii gril. 

Upratovanie si klienti počas pobytu za-
bezpečujú sami.
Ubytovanie: 4x App/6+1 – 2 dvojlôž-
kové spálne, 1 trojlôžková spálňa, samos-

tatná kuchyňa s potrebným vybavením, 
kúpeľňa/WC, SAT/TV, balkón/terasa.
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesočná, cca 70 m.

Vila JAKOV ***

Typ 
apartmánu

01.05.-08.06.
14.09.-01.10.

08.06.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-06.07.
24.08.-31.08.

06.07.-13.07.
17.08.-24.08. 13.07.-17.08.

App/6 695 715 770 820 855 920
App/6+1 790 840 885 905 1010 1065

Omiš, Omiš – Nemira

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Klimatizácia za príplatok 6,-€/deň,na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Dieťa do 4 rokov bez lôžka zdarma.

Omiš – Nemira
Veľmi obľúbenou časťou Omišu je Nemira. Na svoje si určite prídu ľudia, ktorí majú radi pokojnú a kľudnú dovolenku, vhodné hlavne pre rodiny s deťmi. Je tu zopár 
kaviarničiek a barov. Nájdete tu aj potraviny alebo pizzerie. Nemira je známa aj svojimi borovicami. Tie sa nachádzajú aj priamo na plážach, ktorá Vám ponúkajú ešte 
väčšie súkromie. 

Poloha: Apartmány BORZIČ sa nachá-
dzajú v Omiši v časti Nemira, len cca 200 
m od mora. Centrum mesta Omiš je od 
vily vzdialené cca 3 km.
Služby: parkovanie pri dome. Uprato-
vanie si klienti počas pobytu zabezpeču-
jú sami.
V mestečku sú môžete nájsť 4 reštaurá-

cie, kaviareň, obchod a stánky s čerstvou 
zeleninou. 
Ubytovanie: App/2+2 - jedna sa-
mostatná spálňa s dvomi lôžkami, obý-
vacia miestnosť s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby s kompletne vybaveným ku-
chynským kútom (chladnička, varič, mik-
rovlnka, rýchlovarná kanvica), sprcha s 

WC, SAT/TV, Wifi, klimatizácia, balkón.
Strava: polpenzia - raňajky bufetové 
stoly a večere výber z 3 menu jedál. V 
reštaurácii v blízkosti vily, cca 200 m. 
Pláž: okruhliaková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, cca 200 m. 

Poloha: Vila Munivrana se nachádza v 
meste Nemira, 3 km od centra Omiše, 
vzdialenosť od reštaurácie 250 m. 
Služby: Klimatizácia je možná za prí-
platok. Parkovanie zdarma priamo pri 
vile. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami. Mesto Omiš ponú-
ka všetky aktívne športy ako je rafting, 
kanyoning, paragliding, potápanie, ho-
rolezectvo, surfovanie alebo jazda na 

bicykli. Omiši je nespočetné množstvo 
reštaurácií, barov, rôznych obchodíkov, 
stánkov so suvenírmi a čerstvou zeleni-
nou. Zatancovať si môžete na miestnych 
diskotékach či tanečných terasách. 
Ubytovanie: Štúdio/2 – izba s man-
želskou posteľou a kuchynským kútom, 
kúpelňa s WC, SAT/TV, Wifi, balkón.
App/2+2 - spálňa s manželskou pos-
teľou, obývacia izba s rozkladacím gau-

čom, kuchynským kútom, kúpelňa s WC, 
Wifi, SAT/TV, terasa. 
App/4 - 2 spálne s manželskou poste-
ľou, kuchynsko - jedálenská miestnosť, 
kúpelňa s WC, SAT/TV, Wifi, balkón.
Strava: individuálna.
Pláž: okruhliaková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, cca 110 m.

Vila BORZIĆ

Vila MUNIVRANA

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu. 
Klimatizácia za príplatok 5,-€/deň, na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Zľavy: Dieťa do 6 r. má zľavu 50,- Eur.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň., dopravu.
Klimatizácia za príplatok 5,-€/deň,na vyžiadanie -platí sa na mieste.

Typ
apartmánu 01.06.-22.06. 22.06.-13.07. 13.07.-27.07. 27.07.-24.08. 24.08.-31.08. 31.08.-14.09. 14.09.-28.09.

Osoba v App/2+2 
(min. počet os. 4) 265 289 299 305 289 265 260

Typ
apartmánu 25.05.-22.06. 22.06.-13.07. 13.07.-17.08. 17.08.-24.08. 24.08.-21.09

Štúdio/2 270 295 380 325 285
App/2+2 380 475 590 505 410
App/4 420 535 650 560 450
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Poloha: Apartmány ležia v mestečku 
Nemira, cca 2,5 km od Omiša.
Služby: parkovanie pred domom. V 
blízkosti vily je reštaurácia a obchod.
Upratovanie si klienti počas pobytu za-
bezpečujú sami.
Ubytovanie: Štúdio/2+1 – štúdio 

pre 2–3 osoby s manželskou posteľou 
s možnosťou prístelky a kuchynským 
kútom, SAT/TV, Wifi, kúpelňa s vaňou a 
WC, klimatizácia (za poplatok), balkón.
App/2+2 – dvojlôžková spálňa, obý-
vacia izba s rozkladacím gaučom a ku-
chynským kútom, kúpelňa s WC, SAT/TV, 

Wifi, klimatizácia (za poplatok), balkón.
Stravovanie: polpenzia - raňajky 
bufetové stoly a večere výber z 3 menu 
jedál. V reštaurácii v blízkosti vily, cca 
200 m. 
Pláž: okruhliaková s pozvoľným vstu-
pom do more, cca 150 m.

Poloha: nachádzajú sa v rozľahlom 
parku v bezprostrednej blízkosti pláže 
na začiatku letoviska Makarska cca 1 km 
od centra. 
Služby, šport, zábava: recepcia, 

reštaurácia, zmenáreň, tenisové kurty, 
stolný tenis, minigolf, športové ihrisko, 
volejbal. Parkovisko v areáli.
Ubytovanie: Izby 1/2 - dvojlôžkové 
izby, kúpeľňa/WC, TV, chladnička,bez 

balkóna.
Stravovanie: polpenzia - raňajky for-
mou bufetových stolov, večere- výber z 
menu, šalátový a dezert bufet.
Pláž: okruhliaková, cca 150-300 m.

Poloha: Hotel sa nachádza v letovisku 
Makarska, približne 500 m od centra 
mesta. Svojou polohou a miernou klí-
mou poskytuje možnosť ozdravovacích 
pobytov a dovoleniek počas celého roka. 
Hotel ponúka aj ubytovanie prispôsobe-
né pre ľudí s poruchami pohybového 
ústrojenstva, ktorým je k dispozícii výťah 
k pláži.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
kaviareň, aperitív bar, snack bar, par-

kovanie, Wifi, dva salóny a kongresové 
siene, zmenáreň, trafika, kadernícky i 
kozmetický salón, sauny a masáže, ba-
zén, moderné fitnes centrum s terape-
utickými a rehabilitačnými programami, 
športové možnosti (športová hala, pla-
váreň, tenisové kurty, basketbal, futbal, 
bowling a pod.), detské ihrisko.
Ubytovanie v starej alebo novej 
(zrekonštruovanej) časti hotela:
Izby 1/2 – dvojlôžková izba bez prístel-

ky, kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, SAT/
TV, telefón, Wifi, balkón s výhľadom na 
hory Biokovo.
Izby 1/2+1 – dvojlôžková izba s mož-
nosťou prístelky, kúpeľňa/ WC, fén, kli-
matizácia, SAT/TV, telefón, Wifi, balkón 
s výhľadom na more.
Stravovanie: polpenzia – raňajky 
formou bufetových stolov, večere výber 
z menu + šalát.
Pláž: kamenistá, cca 100 m.

Vila PERICA

Depandansy hotela RIVIERA **

Hotel BIOKOVKA **

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu. 
Klimatizácia za príplatok 5,-€/deň, na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Zľavy: Dieťa do 6 r. má zľavu 50,- Eur.

B: balkón, BM: balkón more.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,-€/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Doplatok za plnú penziu: 70,-€/os./týž.
Zľavy:
Osoba nad 14 r. na prístelke -20%.
Dieťa do 7 r. na prístelke alebo bez lôžka zdarma.
2. dieťa do7 r. na prístelke alebo bez lôžka - 50%.
Dieťa 7-14 r. na prístelke -50%.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,
dopravu, delegátsky poplatok 5,-€/os./týž. (povinné).

Typ
apartmánu 01.06.-22.06. 22.06.-13.07. 13.07.-27.07. 27.07.-24.08. 24.08.-07.09. 07.09.-21.09. 21.09.-28.09.

Osoba v štúdiu 3 (min. počet os. 3) 245 280 305 315 290 255 230
Osoba v App/2+2 (min. počet os. 4) 245 270 295 300 280 255 230

Typ
izby 01.04.-20.04. 20.04.-25.05.

28.09.--12.10.
25.05.-15.06.
14.09.-28.09.

15.06.-06.07.
24.08.-14.09. 06.07.-24.08.

1/2 B 215 255 330 440 520
1/2 +1 BM 235 270 359 479 580

Typ
izby 08.06.-29.06. 29.06.-31.08. 31.08.-15.09.

1/2 bez balkóna 430 450 430

Makarska
Makarska leží 62 km juhovýchodné od Splitu, v širokej zátoke s príjemným podnebím a vysokým počtom slnečného svitu. Makarska je veľmi rušné stredisko s hustým 
borovicovým porastom, ktorý siaha až k plážam. Leží priamo na Jadranskej magistrále. Jej stará časť je rozložená pri mori, nová sa rozrastá ďaleko do svahu pohoria Biokovo. 
V ústave Biokovka sa liečia choroby dýchacích ciest a pohybového ústrojenstva. Neďaleko Makarskej je Vepric – pútnické miesto Panny Márie Lurdskej. Pláže Makarskej sú 
veľmi známe, hlavne pláž „Donja Luka“ dlhá 1,5 km, pri ktorej sa nachádzajú najlepšie hotely. Pláž je z drobných okruhliakov a hrubého piesku s pozvoľným vstupom do 
mora. Makarska ponúka veľmi veľa možností športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia. 
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Poloha: vila sa nachádza v priamom 
centre mesta Makarska, 200 m od mora. 
Upratovanie si klienti počas pobytu za-
bezpečujú sami.
Ubytovanie: App/2 - samostatná 

dvojlôžková izba, kuchyňa, kúpeľňa/WC, 
terasa alebo balkón.
App/3 - samostatná trojlôžková izba, 
kuchyňa, kúpeľňa/WC, terasa alebo 
balkón.

Klimatizácia v apartmánoch za poplatok.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 350 m.

Poloha: Štúdiá sa nachádzajú vo vile 
na Makarskej vzdialenej od centra mes-
ta asi 600 m. Upratovanie si klienti počas 
pobytu zabezpečujú sami.
Služby, šport, zábava: tenisové 
kurty, minigolf, požičovňa bicyklov, po-
tápanie, vodné športy. Možnosť výletov 
na ostrovy Brač a Hvar.
Ubytovanie: Štúdio 1/2 - spálňa s 
manželskou posteľou,kompletne zaria-

dený kuchynský kút, kúpeľňa/WC, TV, 
klimatizácia (za poplatok), balkón alebo 
terasa.
Štúdio 1/3 - spálňa s manželskou pos-
teľou a s jedným samostatným lôžkom, 
kompletne zariadený kuchynský kút, 
kúpeľňa/WC, TV, klimatizácia (za popla-
tok), balkón alebo terasa.
Štúdio 1/4 - spálňa s manželskou pos-
teľou a s dvomi samostatnými lôžkami, 

kompletne zariadený kuchynský kút, 
kúpeľňa/WC, TV, klimatizácia (za popla-
tok), balkón alebo terasa.
App 1/4 – dvojlôžková spálňa s jednou 
prístelkou pre dieťa do 12 rokov, prie-
stranná kuchyňa s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby, kúpeľňa/WC, TV, klimatizá-
cia (za poplatok), balkón.
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: okruhliaková, cca 300m.

Poloha: Penzión rodinného typu sa 
nachádza v stredisku Makarska 500 m 
od centra a 150 m od mora. Skladá sa zo 
starej a novej časti. Upratovanie si klienti 
počas pobytu zabezpečujú sami.

Ubytovanie: Izby 1/2 - dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa /
WC. Izby sú moderne zariadené s chlad-
ničkou a možnosťou klimatizácie (za 
poplatok).

Stravovanie: polpenzia - raňajky for-
mou bufetových stolov, večere- výber z 
troch menu, šalátový bufet.
Pláž: okruhliaková, cca 150 m.
BAŠKO POLJE 

Vila MARINA **

Vila NEDA **

Penzión RIBAR **

Typ 01.05.-29.06.
07.09.-15.10.

29.06.-06.07.
24.08.-07.09. 06.07.-13.07. 13.07.-24.08.

App/2 260 320 345 380
App/3 390 480 520 570

Typ
apartmánu

08.06.-22.06
31.08.-21.09. 22.06.-29.06. 29.06.-10.08. 10.08.-17.08. 17.08.-24.08. 24.08.-31.08.

Štúdio/2 210 270 345 325 260 220
Štúdio/3 270 315 420 380 325 270
Štúdio/4 295 380 525 470 370 320
Apartmán/4 355 410 540 505 420 370

Typ
izby 08.06.-29.06. 29.06.-31.08. 31.08.-15.09.

 1/2 325 340 325

Typ
izby 08.06.-29.06. 29.06.-31.08. 31.08.-15.09.

1/2 dep. 325 340 325

Makarska, Baško Polje 

Cena zahŕňa:  prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody ,elektriny, pobytovú taxu, DPH .
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, doprava.
Príplatok za klimatizáciu: 3-5,-€/deň,na vyžiadanie -platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí,posteľné prádlo,spotrebu vody,elektriny,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Poplatok za klimatizáciu: 5,-€/deň, na vyžiadanie -platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/
dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,
delegátsky poplatok 5,-€/os./týž. (povinné), dopravu.
Poplatok za klimatizáciu: 6,- €/deň, na vyžiadanie -platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,-€/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/
dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, del. poplatok: 5,-€/os.-
týž. (povinný poplatok), dopravu.
Zľavy: Dieťa do 12 r. na prístelke: - 30%.

Baško Polje
Baško Polje je dedinka s hotelom, hotelovým pavilónmi, kempingom v bezprostrednej blízkosti Baškej Vody. 

Poloha: Hotel a depandansy sa nachá-
dzajú v hustom píniovom lese v bezpro-
strednej blízkosti pláže v stredisku Baško 
Polje,vzdialenom cca 2 km od strediska 
Baška Voda.
Služby, šport, zábava: recepcia, re-

štaurácia, TV sála, kaviareň, aperitív bar, 
pizzeria, pošta, obchod so suvenírmi, sa-
moobsluha, snack bar na pláži, reštau-
rácia na pláži so živou hudbou, futbalové 
a basketbalové ihrisko, detské ihrisko.
Ubytovanie: Dep. 1/2 – dvojlôžkové 

izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa/ 
WC, balkón strana more.
Stravovanie: polpenzia - raňajky, ve-
čere formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková, cca 80 m.

Depandansy hotela ALEM **
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Poloha: mobilné domy sa nachádzajú 
vkempe na okraji mesta Baška Voda v 
časti Baško Polje, cca 300 m od mora.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, zmenáreň, pošta, market, 

trezor (na recepcii kempu), bedminton, 
stolný tenis, ihrisko na loptové hry.
Ubytovanie: MH /4 – dve dvojlôžko-
vé spálne, kuchynsko – obývací priestor 
s gaučom a jedálenským kútom, kúpel-

ňa (sprcha s WC), SAT/TV, klimatizácia, 
terasa s posedením.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 300 m.

Poloha: bungalovy sa nachádzajú na 
okraji mesta Baška Voda v časti Baško 
Polje, cca 300 m od mora.
Služby, šport a zábava: samoobslu-
ha, obchod s ovocím a zeleninou, noč-
ný klub, diskotéka, stolný tenis, vodné 
športy, ihrisko na loptové hry, požičovňa 

bicyklov a športových potrieb.
Ubytovanie: 
BGW 1/2+1 – dvojlôžková spálňa, 
obývacia miestnosť s kuchynským kú-
tom, WC/kúpeľňa, klimatizácia, SAT/TV, 
malá terasa.
BGW 1/4+1 - 2 dvojlôžkové spálne, 

obývacia miestnosť s kuchynským kú-
tom, WC/kúpeľňa, klimatizácia, SAT/TV, 
malá terasa.
Stravovanie: individuálne s možnos-
ťou dokúpenia polpenzie.
Pláž: okruhliaková.

MOBILE HOMES Baško Polje ***

Baško Polje BUNGALOVY ***

Typ
izby

20.04.-01.06.
21.09.-05.10.

01.06.-22.06.
07.09.-21.09.

22.06.-13.07.
17.08.-07.09. 13.07.-17.08.

MH/4 360 620 950 1090
MH/4 1.rad 450 715 1050 1190

Typ
izby

20.04.-01.06.
21.09.-05.10.

01.06.-22.06.
07.09.-21.09.

22.06.-13.07.
17.08.-07.09. 13.07.-17.08.

App/2 240 335 475 570
App/4 325 475 715 810

Typ
izby 08.06.-29.06. 29.06.-31.08. 31.08.-15.09.

 1/2 BP 410 440 410

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu (MH) na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň.,reg. Poplatok 2,€/os., 
záverečné upratovanie 25,-€ (platí sa na mieste), dopravu.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň.,reg. Poplatok 2,€/os., dopravu.

BP balkón park
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu., DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň,
delegátsky poplatok 5,-€/os./týž. (povinné), dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 10 r. na prístelke - zdarma.

Baško Polje, Podgora

Podgora
Podgora leží na Makarskej riviére. Dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie v Dalmácii. Prvé zmienky sú z roku 1477 a oddávna je to známe rybárske miesto. Je to 
ideálne miesto pre rodiny s deťmi. Vďaka blízkosti mesta Makarska je Podgora zaujímavá destinácia aj pre mladých ľudí. 

Poloha: Hotel pavilónového typu 
(hlavná budova a štyri pavilóny) sa na-
chádza 350 m od centra letoviska Pod-
gora priamo pri promenáde. 
Služby, šport, zábava: recepcia, 
reštaurácia s terasou, aperitív bar, TV 
miestnosť, Wifi internetové pripojenie 

v lobby a koktajl bare zdarma, hotel má 
k dispozícii malé parkovisko za popla-
tok (6 €/auto/deň). V blízkosti tenisové 
kurty, stolný tenis, požičovňa bicyklov, 
motorových člnov, skútrov a iné vodné 
športy na pláži.
Ubytovanie: Izby 1/2 - dvojlôžkové 

izby (niektoré s možnosťou prístelky), 
kúpeľňa/WC, TV/SAT, telefón, balkón, 
orientácia na stranu park.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere formou bufetových stolov).
Pláž: okruhliaková, 20-200 m. Ležadlá a 
slnečníky na pláži za poplatok.

Hotel PODGORKA **
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Chorvátsko Drvenik, Ostrov Hvar

Drvenik
Drvenik je prímorské letovisko rozdelené na dve časti, na Malý Drvenik a na Veľký Drvenik. Navzájom je prepojený promenádou. Vo Veľkom Drveniku sa nachádza 
trajektový prístav na ostrov Hvar. 

Ostrov HVAR
Prístavné mesto Hvar leží na južnom pobreží rovnomenného ostrova a je jeho najväčším mestom. Počas svojej dlhej histórie plnilo funkciu námornej základne s 
pevnosťou a hradbami obklopujúcimi mesto a prístav. Staré múry, ako aj množstvo šľachtických domov a historických verejných budov sa zachovalo do dnešných čias. V 
druhej polovici 19. storočia tu bolo zriadené jedno z prvých turistických stredísk. Návštevníkom ponúka plejádu galérií a múzeí. Divadlo otvorené už od roku 1612 patrí k 
najstarším divadlám v Európe vôbec.

Poloha: Vila sa nachádza v Drveniku v 
časti Donja Vala cca 50 m od okruhliako-
vej pláže s pozvoľným vstupom do mora. 
Služby: parkovanie, vonkajšie posede-
nie, záhradný gril.
Ubytovanie: 
Izba 1/2+1 - dvojlôžková izba s mož-

nosťou prístelky, TV/SAT, Wifi, kúpelňa 
(sprcha a WC), balkón. Niektoré izby 
majú klimatizáciu (za poplatok).
App/4 - trojlôžková spálňa, obývacia 
miestnosť s rozkladacím gaučom, vyba-
vený kuchynský kút, sprcha s WC, LCD 
TV, balkón. Niektoré apartmány majú 

klimatizáciu (za poplatok).
Strava: polpenzia (cca 100 m od vily) 
raňajky - bufetové stoly, večera - výber 
z 2 menu. 
Pláž: okruhliaková, cca 50 m. 

Poloha: Vila sa nachádza v Drveniku v 
časti Donja Vala priamo pri okruhliako-
vej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Služby: parkovanie, vonkajšie posede-
nie, záhradný gril.
Ubytovanie: 
Štúdio/2 - izba s manželskou posteľou, 
vybavený kuchynský kút s chladničkou, 

sprcha, WC, balkón/terasa s pohľadom 
na more a posedením.
Štúdio/3 - manželská posteľ s možnos-
ťou prístelky, vybavený kuchynský kút s 
chladničkou, sprcha, WC, balkón/terasa 
(pohľad more) s posedením.
App/4 - 1x dvojlôžková spálňa s mož-
nosťou prístelky, kuchynsko - obývacia 

miestnosť s rozkladacím gaučom, sprcha 
s WC, balkón/terasa pohľadom na more 
a posedením. 
Strava: polpenzia (cca 100 m od vily) 
raňajky - bufetové stoly, večera - výber 
z 2 menu. 
Pláž: okruhliaková.

Poloha: Hotel sa nachádza uprostred 
borovicového lesoparku, 50-100 m od 
pobrežnej promenády do centra sta-
robylého mestečka Jelsa s obchodmi, 
kaviarničkami, cukrárňami a reštaurá-
ciami.
Služby, šport a zábava: reštaurácia 
(2x do týždňa živá hudba, 1x do týždňa 
Dalmatínska večera), bar pri bazéne, 
Wifi, vnútorný bazén s morskou vodou 
(len mimo letnej sezóny), vonkajší ba-

zén s morskou vodou, fitnes, wellness 
(masáže a kozmetický salón), animačný 
program pre deti (6-12 rokov; 6x do 
týždňa len počas letnej sezóny), špor-
tové možnosti (tenis, mini golf, futbal, 
basketbal, hádzaná, volejbal, aerobic, 
potápanie a pod.), prenájom bicyklov, 
skútrov, áut, parkovanie.
Ubytovanie: Izby 1/ 2 - dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky, kúpeľ-
ňa/WC, fén, SAT/TV, telefón, ventilátor, 

balkón alebo terasa, otočený smerom 
na more alebo park.
Stravovanie: all-inclusive (raňajky, 
obed a večere formou bufetových stolov, 
konzumácia nápojov v bare pri bazéne 
bez limitu (10:00-23:00), poobedňajšia 
káva a snack (16:00-17:00). 
Pláž: upravená pláž s kamennými plat-
ňami, 80 m. Menšia piesočnatá pláž za 
hotelom s pozvoľným vstupom do mora, 
150 m.

Vila IGOR

Vila NIVES

Hotel HVAR ***

Typ 08.06.-15.06.
14.09.-21.09.

15.06.-22.06.
07.09.-14.09.

22.06.-29.06.
31.08.-07.09.

29.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

1/2 240 250 260 280 290
1/4(app) 240 250 260 280 290

Typ
izby

15.06.-22.06.
07.09.-14.09.

22.06.-29.06.
31.08.-07.09

29.06.-13.07.
24.08.-31.08. 13.07.-24.08.

 1/2 (št) 280 290 300 310
1/3 (app) 250 260 270 280

Typ 
izby

04.05.-25.05.
21.09.-28.09.

25.05.-22.06.
07.09.-21.09.

22.06.-06.07.
17.08.-07.09. 06.07.-16.08.

1/2 P 360 410 525 640
1/2 M 380 430 540 660

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu (podľa typu izby) na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu (podľa typu izby) na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu. 
Zľavy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -10%.
Dieťa do 12 r. na 3. lôžku zdarma.
Dieťa do 12 r. s 1 dospelou osobou -20 %.
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Poloha: Rezort sa nachádza na kopci 
uprostred borovicového hája v maleb-
nom mestečku Jelsa. Komplex sa skladá 
z hlavnej budovy (recepcia a reštaurá-
cia) a viacerých pavilónov, vzdialenosť 
od centra je cca 500 m.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, bar pri bazéne, živá hudba 
2x do týždňa, fitnes, dva vonkajšie ba-
zény s morskou vodou, detský bazén s 
morskou vodou, wellness (za poplatok), 
zmenáreň, parkovanie, Wifi, animačný 
program (6x do týždňa počas júla a au-
gusta), detský klub (pre deti 6-12 rokov), 
športové možnosti (stolný tenis, tenis, 
futbal, basketbal, hádzaná, volejbal, cyk-
listika, aerobic a pod.), bohatá ponuka 
výletov (Dubrovnik, Međugorje, Korčula, 
Mostar, Split, Trogir a i.).

Ubytovanie: pavilóny
1/2 Štandart – dvojlôžková izba, kú-
peľňa/ WC, SAT/ TV, telefón, ventilátor, 
terasa alebo balkón. Izby sú otočené 
smerom k moru/park.
1/2 Comfort – dvojlôžková izba s mož-
nosťou prístelky, kúpeľňa/ WC, SAT/TV, 
telefón, ventilátor, terasa alebo balkón. 
Izby sú otočené smerom k moru.
1/2 Classic – dvojlôžková izba, kúpeľňa/ 
WC, SAT/TV, telefón, ventilátor, terasa 
alebo balkón. Izby sú otočené smerom 
k moru.
Možnosť pobytu s domácim miláčikom 
(za príplatok).
Stravovanie: polpenzia formou bufe-
tových stolov.
Pláž: kamenistá, 100-200 m.

Poloha: Rezort sa nachádza na kopci 
uprostred borovicového hája v maleb-
nom mestečku Jelsa. Komplex sa skladá 
z hlavnej budovy a viacerých pavilónov, 
vzdialenosť od centra je cca 300-500 m.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, bar pri bazéne, živá hudba 
2x do týždňa, fitnes (za poplatok), dva 
vonkajšie bazény s morskou vodou, det-
ský bazén s morskou vodou, wellness (za 
poplatok), zmenáreň, parkovanie, Wifi, 
animačný program (6x do týždňa počas 
júla a augusta), detský klub (pre deti 
6-12 rokov), športové možnosti (stolný 
tenis, tenis, futbal, basketbal, hádzaná, 
volejbal, cyklistika, aerobic a pod.), bo-
hatá ponuka výletov (Dubrovnik, Među-
gorje, Korčula, Mostar, Split, Trogir a i.).
Ubytovanie: Štúdio/2+1 Com-
fort** – štúdio pre tri osoby, malá 
kuchynka, kúpeľňa/WC, SAT/TV, telefón, 
ventilátor, telefón, balkón alebo terasa.
App/2+2 Comfort** – apartmán 
pre 4 osoby, dvojlôžková spálňa, obý-
vacia izba s rozkladacím gaučom pre 
dve osoby, kuchynský a jedálenský kút, 
kúpeľňa/WC, SAT/TV, ventilátor, telefón, 
balkón alebo terasa.
App/4+2 Comfort** – dvojposcho-

dový apartmán pre 6 osôb, dve dvojlôž-
kové spálne, obývacia izba s rozkladacím 
gaučom pre dve osoby, kuchynský a 
jedálenský kút, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 
ventilátor, telefón, balkón alebo terasa.
Štúdio/2 Deluxe**** – štúdio pre 
dve osoby, kúpeľňa/WC, plne vybavená 
kuchynka (mikrovlnná rúra, kávovar), 
klimatizácia, fén, SAT/TV a DVD, telefón, 
lodžia s posedením.
App/2+2 Deluxe**** – apartmán 
pre štyri osoby, dvojlôžková spálňa, 
obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, plne vybavená kuchynka (mik-
rovlnná rúra, kávovar, umývačka riadu), 
kúpeľňa/WC, klimatizácia, 2x SAT/TV a 
DVD, telefón, priestranná lodžia s pose-
dením.
App/4+2 Deluxe**** – apartmán 
pre šesť osôb, dve dvojlôžkové spálne, 
obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, plne vybavená kuchynka (mik-
rovlnná rúra, kávovar), kúpeľňa/WC, 
klimatizácia, 2x SAT/TV a DVD, telefón, 
priestranná lodžia s posedením.
Možnosť pobytu s domácim miláčikom 
(za príplatok).
Stravovanie: individuálne.
Pláž: betónová a skalnatá, 150 m.

Rezort FONTANA ** Apartmány FONTANA **

Typ 
apartmánu

25.05.-22.06.
07.09.-21.09.

22.06-06.07.
17.08.-07.09. 06.07.-17.08.

App/2 štúdio 730 850 990
App/2+2 830 950 1235
App/4+2 1075 1190 1480

Typ 
apartmánu

25.05.-22.06.
07.09.-21.09.

22.06-06.07.
17.08.-07.09. 06.07.-17.08.

App/2+1 440 540 650
App/2+2 530 640 740
App/4+2 640 790 950

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň. 
Príplatok za psa 8,- €/deň (na vyžiadanie - platí sa na mieste).

Ostrov Hvar, Stari Grad

Typ 
izby

25.05.-08.06.
07.09.-21.09.

08.06.-06.07.
24.08.-07.09. 06.07.-24.08.

1/2 M 255 330 399
1/2 P 230 305 380

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 
12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu. 
Loco transfer: 10,-€/os. 
Zľavy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -30%
Dieťa do 12 r. na 3. lôžku-50%.

Stari Grad
Stari Grad sa nachádza vo veľkej zátoke, je jedno z najstarších miest v Európe a najstaršie mesto na ostrove Hvar. Nachádza sa v severozápadnej časti ostrova v chráne-
nom zálive, ktorý poskytuje bezpečné útočisko pre moreplavcov. Mesto je kultúrnou pamiatkou, na ktorej mieste sa kedysi nachádzalo grécke mesto Pharos, dnes je to 
moderné turistické centrum. V starej časti mesta je zachovaná pôvodná architektúra, preto je turistami veľmi vyhľadávaný. Na južnej strane zálivu pozdĺž pobrežia, sú 
budovy z doby rakúsko-uhorskej. Vzhľadom k svojej polohe v strede ostrova, Stari Grad je ideálnym východiskovým bodom pre dlhé prechádzky a výlety po najslnečnej-
šom a najvoňavejšom ostrove. Tisícročná história nepretržitého života zanechala bohaté historické stopy.

Poloha: asi 20 min. pešo od centra ob-
ľúbeného letoviska Stari Grad v blízkosti 
píniového hája priamo pri hoteli. 
Služby, šport, zábava: recepcia 
(trezor zdarma), reštaurácia, taverna, 
kaviareň, cukráreň, snack bar, krytý 
bazén s morskou vodou (funkčný len v 
mimosezóne), sauna, otvorený bazén s 
morskou vodou, s barom a terasou na 
slnenie, ležadlá a slnečníky pri bazéne 

zdarma (v obmedz. počte), Wifi v pries-
toroch recepcie a pri bazéne zdarma, 
bezplatné parkovanie, fitness, v blízkosti 
hotela sa nachádza športové centrum, 
kde sú 4 tenisové kurty (antuka+betón), 
stolný tenis, minigolf, volejbal, tanečné 
večery so živou hudbou.
Ubytovanie: Izba 1/2+1 - dvojlôž-
kové izby s možnosťou prístelky, sprcha/
WC, SAT/TV, telefón, balkón orientovaný 

na stranu park. 
Izby 1/2- dvojlôžková izby bez prístelky, 
sprcha/WC, SAT/TV, telefón,ventilátor, 
balkón orientovaný na morskú stranu. 
Strava: polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu.
Pláž: skalnato-kamenisté pláže s upra-
venými plochami na slnenie a cca 100 
m od hotela sa nachádza štrková pláž. 
Ležadlá na pláži za poplatok.

Hotel ARKADA **
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Poloha: Hotel sa nachádza v blízkosti 
píniového hája v letovisku Stari Grad, asi 
50 m od pláže. Hotelový komplex tvorí 
hlavná budova hotela a depandansy.
Služby, šport, zábava: hlavná re-
cepcia v hoteli (trezor zdarma), reštau-
rácia, bar pri bazéne, dva vonkajšie ba-
zény pre dospelých a pre deti so sladkou 
vodou a s terasou na slnenie, ležadlá a 
slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedz. 
počte), Wifi pripojenie na recepcii a pri 
bazéne zdarma, bezplatné parkovisko, 
hostia z depandansov môžu využívať 
všetky služby hotela, fitness v htl. Arkada 

v blízkosti hotela sa nachádza športové 
centrum - 4 tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, plážový volejbal.
Ubytovanie: 
Hotel: Izby 1/2 - klimatizované dvoj-
lôžkové izby s možnosťou prístelky, spr-
cha/WC, SAT/TV, telefón, balkón orien-
tovaný na morskú stranu. Niektoré izby 
majú klimatizáciu.
Strava: ALL INCLUSIVE LIGHT - raňaj-
ky, obedy a večere podávané formou 
bufetu, počas obeda a večere 2 druhy 
domácej liehoviny, čapované pivo, neal-
koholické nápoje a rozlievané víno.

Pláž: cca 50 m od pláže so skalnými 
plochami a cca 100 m ďalej je štrková 
pláž.
Upozornenia: klienti cestujúci 
autobusovou dopravou do Splitu 
(prístav) sa individuálne prepra-
vujú trajektom na ostrov Hvar do 
mestečka Stari Grad, od trajek-
tového prístavu v Stari Grade do 
hotelového komplexu Lavanda 
je možné zabezpečiť transfer pri 
ceste tam i späť, klienti v depan-
dansoch majú transfer v cene, 
klienti hotela za poplatok. 

Hotel LAVANDA ***

Typ
izby

20.04.-25.05.
21.09.-12.10.

25.05.-08.06.
07.09.-21.09.

08.06.-06.07.
24.08.-07.09. 06.07.-24.08.

1/2 M klíma 270 340 455 550
1/2 M dep. 245 299 405 495
1/2 M dep. klíma 255 310 425 515
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive light, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,-€/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Loco transfer: 10,-€/os. 
Zľavy v depandansy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -30%.
Dieťa do 12 r. na 3. lôžku-50%.

Gradac
Gradac je zaujímavé mestečko nachádzajúce sa v južnejšej časti Makarskej riviéry. Nádherná pieskovo-okruhliaková pláž sa tiahne pozdĺž celého zálivu. Patrí medzi 
najkrajšie v celej Dalmácii. V Gradaci sú kaviarničky a reštaurácie, ktoré lákajú turistov svojimi morskými špecialitami.

Poloha: Starší hotelový komplex sa 
nachádza v borovicovom háji v bezpro-
strednej blízkosti okruhliakovej pláže. 
Pozostáva z hlavnej budovy s výťahom a 
dvoch depandansov. 
Služby, šport, zábava: nonstop 
recepcia, trezor na recepcii, internetový 
kútik pri recepcii, reštaurácia s letnou 
terasou, bar, kaviareň/bar na pláži, tra-
fika a suvenírový obchod, možnosť ob-

jednania výletov a exkurzií na recepcii, 
prenájom áut, parkovisko.
Ubytovanie: 1/2 Comfort – dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky, 
kúpeľňa/ WC, SAT/TV, Wifi, telefón, 
balkón, otočená smerom na more. Nie-
ktoré izby majú klimatizáciu.
1/2 Dep. A – 50 m od hlavnej budovy: 
dvojlôžková izba s možnosťou prístelky, 
kúpeľňa/ WC, Wifi, balkón, otočená 

smerom na more.
1/2 Dep. B – 100 m od hlavnej budo-
vy: dvojlôžková izba s možnosťou prístel-
ky, kúpeľňa/ WC, Wifi, balkón, otočená 
smerom na more.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere formou bufetových stolov).
Pláž: kamienková, 20-200 m.

Hotel LAGUNA **

Typ izby 04.06.-25.06. 25.06.-03.09. 03.09.-17.09.
 1/2 395 410 395
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 6,-€/os./
týždeň (povinné), dopravu.
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na 3. lôžku - zdarma.
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Pelješac, Orebič
Mesto leží v juhozápadnej časti polostrova Pelješac na úpätí pohoria Sv. Ilija. Malebné mestečko ponúka turistom prírodu storočných borovíc, olivovníkov, kaktusov a 
kvetín. Pláže sú okruhliakové, najkrajšia piesková pláž je na začiatku Orebiču – Trstenica s krištáľovo čistým morom. Z Orebiču je možné trajektom navštíviť ostrov Korčula 
– asi 15 min. jazdy. 

Poloha: Hotel sa nachádza priamo na 
pláži, približne 250 m od centra mesta 
Gradac. Skladá sa z hlavnej budovy s vý-
ťahom a dalmátskych dvojposchodových 
viliek.
Služby, šport, zábava: nonstop 
recepcia, trezor na recepcii, interneto-
vý kútik pri recepcii, zmenáreň, lobby 
bar, café bar, reštaurácia s terasou, 
vyhrievaný vnútorný bazén (otvorený 
mimo letnej sezóny), vonkajší bazén s 

ležadlami, detský bazén, obchod s tla-
čovinami a suvenírmi, možnosť objednať 
výlety a exkurzie na recepcii, prenájom 
áut, škola potápania, parkovanie pred 
hotelom (obmedzený počet), platené 
strážené parkovisko, trezor na recepcii, 
internet, detské ihrisko a detský klub, 
animačný program pre deti a dospelých, 
mini disco, živá hudba (2x za týždeň) be-
tónové ihrisko, tenisové kurty, mini-golf, 
bowling, biliard, stolný tenis, šípky, gym-

nastika, aerobik a vodný aerobik.
Ubytovanie: 1/2+1 COMFORT – 
dvojlôžková izba s možnosťou prístelky, 
kúpeľňa/WC, fén, SAT/TV, klimatizácia, 
mini bar, Wifi, telefón, balkón s výhľa-
dom na more.
V ponuke máme aj iné typy izieb, viac 
info v CK.
Stravovanie: all inclusive.
Pláž: kamienková, hneď pod hotelom.

Poloha: vila sa nachádza cca 80 m od 
okruhliakovej pláže, cca 250 m od centra 
mesta, cca 200 m od reštaurácie. Upra-
tovanie si klienti počas pobytu zabezpe-
čujú sami.
Služby: parkovanie, gril s posede-
ním k dispozícii.
Ubytovanie: Studio/2 na 2. po-
schodí - izba s manželskou posteľou, 
kuchynský a jedálenský kút, kúpeľňa /
WC, SAT/TV, klimatizácia, balkón s výhľa-
dom na more.

Studio/ 2 na 3. poschodí – izba 
s manželskou posteľou, kuchynský a 
jedálenský kút, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 
Wifi, klimatizácia, balkón s výhľadom na 
more.
App/ 2 – 3. poschodí - spálňa s 
manželskou posteľou, jedálenská časť s 
kuchynským kútom, kúpeľňa/WC, SAT/
TV, Wifi, klimatizácia, balkón s výhľadom 
na more.
App/2+2 na 2. poschodí – spálňa 
pre 2 osoby, obývačka s rozťahovacím 

gaučom pre 2 osoby, kuchynský a je-
dálenský kút, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 
Wifi, klimatizácia, balkón s výhľadom na 
more.
App/4 – 2 samostatné spálne s man-
želskou posteľou, jedálenská časť s ku-
chynským kútom, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 
klimatizácia, Wifi, balkón s výhľadom na 
more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 80 m.

Hotel LABINECA ***

Vila DUŠKO

Typ 
izby

19.04.-27.04.
21.09.-31.10. 27.04.-25.05. 25.05.-15.06.

07.09.-21.09.
15.06.-29.06.
24.08.-07.09.

29.06.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-17.08.

1/2 comfort 305 360 440 590 685 695

Typ
apartmánu

25.05.-15.06
07.09.-21.09.

15.06.-06.07.
24.08.-07.09.

06.07.-20.07.
17.08.-24.08. 20.07.-17.07.

App/2 štúdio 210 270 305 360
App/2 230 285 325 380
App/2+2 285 370 440 460
App/4 380 460 525 570

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, all inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,-€/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dospelá osoba na prístelke 10%.
Dieťa do 12 r. na prístelke zdarma.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Gradac, Pelješac, Orebič
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Poloha: vila sa nachádza v tichej lokali-
te cca 70 m od piesočnej pláže Trstenica 
a 700 m od centra mesta Orebič. 
Služby: parkovanie. Upratovanie si 
klienti počas pobytu zabezpečujú sami.
Ubytovanie: App/2 štúdio – izba 
s manželskou posteľou, kuchynkou, 

kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, Wifi, 
balkón/terasa s výhľadom na more/
park.
App/2+2 – dvojlôžková spálňa, plne 
vybavená kuchynka (mikrovlnka, rýchlo-
varná kanvica, umývačka riadu) obývacia 
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 

osoby, kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, 
Wifi, balkón/terasa s výhľadom na park.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 
150,-€, ktorá sa po vrátení nepoškode-
ného apartmánu vráti späť.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesočnatá, 80 m.

Poloha: nachádza sa cca 4 km od mes-
ta Orebič a cca 50 m od pláže.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
supermarket, reštaurácia, aperitív bar, 
zmenáreň, Wifi-internetový kútik (za 
poplatok), požičovňa surfov a bicyklov, 
detské ihrisko.
Ubytovanie: MH /4+2 Anya – dve 
dvojlôžkové spálne, obývacia izba s gau-
čom (pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti 
do 12 rokov), kuchynský kút, kúpeľňa/
WC, klimatizácia, SAT/TV, terasa.

MH /4-6 Bianca - dve dvojlôžkové 
spálne, obývacia izba s gaučom (pre 1 
dospelú osobu alebo 2 deti do 12 ro-
kov), kuchynský kút, 2 x kúpeľňa/WC, 
klimatizácia, SAT/TV, terasa.
1.rad od mora
MH PREMIUM Anya /4-6 - dve 
dvojlôžkové spálne, obývacia izba s gau-
čom (pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti 
do 12 rokov), kuchynský kút, kúpeľňa/
WC, klimatizácia, SAT/TV, terasa.
MH PREMIUM Bianca/4-6 - dve 

dvojlôžkové spálne, obývacia izba s gau-
čom (pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti 
do 12 rokov), kuchynský kút, 2 x kúpeľ-
ňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, terasa.
Stravovanie: individuálne s možnos-
ťou dokúpenia polpenzie. 
Pláž: kamienková, cca 100 m.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 100 
€, ktorá bude po odovzdaní nepoškode-
ného apartmánu vrátená späť.

Poloha: nachádzajú sa cca 1,5 km od 
centra Orebiču. Sú to pekné, luxusné 
domčeky typu bungalov, umiestnené vo 
veľmi peknom prírodnom prostredí, ob-
klopené zeleňou s priamym výhľadom 
na more a s peknou kamienkovou plá-
žou. Upratovanie si klienti počas pobytu 
zabezpečujú sami.
Služby: recepcia, caffe bar, vonkajší 
bazén, obchod, detské ihrisko, tenisové 

kurty, minigolf, parkovanie, vodné špor-
ty (paddle boarding, windsurfing...)
Ubytovanie: MH Comfort – pre 2-5 
osôb 
každý domček má 1 spálňu s manžel-
skou posteľou, ďalšiu spálňu pre 2-3 
deti (poschodová posteľ), kuchynka s 
jedálenským kútom, kúpeľňa - sprcha s 
WC, SAT/TV, Wifi, klimatizácia, terasa s 
výhľadom na more.

MH De Lux – pre 4-6 osôb 
každý domček má 2 spálne s manžel-
skou posteľou, každá spálňa má vlastnú 
kúpeľňu - sprcha s WC, kuchynka s je-
dálenským kútom a rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby, SAT/TV, Wifi, klimatizácia, 
terasa s výhľadom na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková, cca 50 m.

Vila MARIS ***

Mobile Homes – „CAMP CLUB“ PERNA ***

Mobile Homes – Camp NEVIO

Typ
apartmánu

20.04.-25.05.
14.09.-13.10.

25.05.-15.06.
07.09.-14.09.

15.06.-06.07.
24.08.-07.09. 06.07.-24.08.

App/2 štúdio 280 325 440 535
App/2+2 420 525 599 740

Typ 21.04.-18.05.
07.09.-05.10. 18.05.-22.06. 22.06.-29.06.

17.08.-24.08. 29.06.-13.07. 13.07.-17.08. 24.08.-07.09.

MH/2-5 comfort 400 599 860 970 1120 650
MH/4-6 delux 570 760 1140 1140 1330 855

Typ 15.06.-29.06. 29.07.-13.07. 13.07.-24.08. 24.08.-31.08. 31.08.-13.09. 13.09.-30.09.
MH Anya (4-6) 715 860 999 715 570 340
MH Bianca (4-6) 800 970 1140 799 630 380
MH Premium Anya (4-6) 790 940 1190 790 630 380
MH Premium Bianca (4-6) 875 1050 1310 875 695 420

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Povinný príplatok: záverečné upratovanie 20,-€/ app (platí sa na mieste).

Cena zahŕňa: prenájom MH na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Cena zahŕňa: prenájom MH na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny,DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Povinný príplatok: 
Záverečné upratovanie 35,-€/ MH (platí sa na mieste).
Registračný poplatok 4,-€/ osoba - jednorazove (platí sa na mieste).
Depozit 100,-€/MH, ktorý bude po odovzdaní nepoškodeného MH vrátený späť.

Pelješac, Orebič
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Ostrov KORČULA
Ostrov je dlhý 46,8 km sa nachádza na juhu Dalmácie a je šiestym najväčším ostrovom v Jadranskom mori. Tromi najväčšími mestami na sú Vela Luka na západe ostrova, 
Blato vo vnútrozemí a mesto Korčula na východe, ostatné miesta sú Lumbarda, Pupnat, Žrnovo, Čiara, Smokvica a Račišće. Široké panoramatické pohľady, mierna 
stredozemná klíma, čisté more, zaujímavé kultúrne pamiatky, rôznorodé športovo-rekreačné a zábavné aktivity a nadovšetko dobrosrdeční a pohostinní obyvatelia robia 
ostrov Korčula atraktívnym turistickým letoviskom

Ostrov KORČULA

Poloha: Hotel sa nachádza v zálive 
Plitvine asi 20 m od mora, približne 2,5 
km od centra mesta Vela Luka, do kto-
rého sa dá preplaviť lodným taxíkom. 
Obklopuje ho príjemná stredomorská 
zeleň.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, bar, zmenáreň, práčovňa, 

súkromná hotelová pláž, vonkajší bazén 
(sezónne otvorený), vnútorný bazén, 
detský bazén, detské ihrisko, športové 
možnosti (tenis, stolný tenis, cyklistika, 
plážový volejbal a pod.), terasa so živou 
hudbou.
Ubytovanie: Izby 1/ 2 - dvojlôžko-
vé izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa/

WC, klimatizácia, fén, balkón výhľad na 
stranu more/park. Niektoré izby sú bez 
balkóna a majú výhľad na park.
Stravovanie: all inclusive.
Pláž: súkromná hotelová (kamienková, 
betónové platne).

Hotel ADRIA ***

Typ 
izby

16.05-23.06.
08.09.-22.09.

23.06.-21.07.
18.08.-08.09. 21.07.-18.08.

1/2 PS 430 485 550
1/2 PS B 460 515 580
1/2 MS B 485 550 610
M:strana more, P:strana park, B:balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 16,- €/týždeň/os. od 18 r., 8,- €/týždeň/dieťa 12-18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň. 
dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 6 rokov na 3. lôžku zdarma.
Dieťa do 12 rokov na 3.lôžku -40 %.
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Taliansko, ktorého pobrežie obmýva Jadranské  
more, Tyrrhénske, Ligúrske a Iónske more, patrí  
k najnavštevovanejším krajinám v Európe. Bohatá 
história, veľa kultúrno-historických pamiatok,  
novovybudované letoviská, prekrásne dlhé pláže  
a talianska kuchyňa každoročne lákajú tisícky turistov.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Do vybraných letovísk na pobreží Talianska zabezpečujeme ako doplnkovú službu chartrovú autobusovú dopravu, ktorej trasa vedie cez územie Rakúska do Talianska. 
Klimatizované autobusy, sú vybavené videom a občerstvením. Sprievodca v autobusoch nie je súčasťou prepravy. 

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA 
Pri individuálnej doprave je nástup na pobyt v sobotu väčšinou od 16.00 do 19.00 hod. a ukončenie pobytu tiež v sobotu do 09.00 - 10.00 hod. Pri 
ubytovaní v apartmánoch je nutné zobrať si so sebou čistiace prostriedky a posteľnú bielizeň príp. si ju prenajať v agentúre za poplatok. 

CENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Oblasť Letovisko Spiatočný lístok Jednosmerný lístok Príplatok – pobyt 2 a 

viac týždňov
Miestenka

Benátska riviéra Lignano, Bibione, Porto St. Margherita, 
Caorle, Lido di Jesolo

99 € 79 € 22 € 9 €

V cene cestovného lístka je zahrnuté: klimatizovaná autobusová doprava a DPH. 
INFANT - dieťa do 2 r. musí mať vlastné sedadlo, to znamená platí cenu autobusovej dopravy.

Transfer servis – (Lido di Jesolo)  15 €/ 4 osoby (platí sa na mieste)

MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA
Benátska riviéra Bratislava

Trnava
Nitra, Piešťany, Trenčín, Nové Mesto 
nad Váhom, Prievidza, Bánovce nad 

Bebravou

Dubnica nad Váhom, Ilava, Považská 
Bystrica, Žilina

Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská 

Bystrica
- 9 €  12 € 16 €

Upozornenie: bližšie informácie o nástupných a výstupných miestach po trase v CK. Vyhradzujeme si právo určenia trasy a zmeny nástupných miest; v prípade 
nedostatočného počtu cestujúcich môže byť preprava v okrajových termínoch zrušená.

UPOZORNENIE:
• trasa autobusovej dopravy:  

v prípade, že sa zájazd s au-
tobusovou dopravou bude or-
ganizovať aj s počtom účast-
níkov menej ako 35, nejedná 
sa o priamu dopravu/trasu do 
stredísk v Taliansku.

• upozorňujeme, že trasa po území SR, 
Rakúska, Talianska nemusí vždy viesť 
najkratším smerom.

• bližšie informácie o nástupných  
a výstupných miestach po trase 
do Talianska získate v našej CK; vy-

hradzujeme si právo určenia trasy  
a zmeny nástupných miest.

• výstupné miesta v Taliansku: 1. Bi-
bione, 2. Lignano, 3. Porto Santa 
Margherita/ Caorle, 4. Lido di Jesolo, 

• v rámci rôznych nástupných miest v 
SR musí klient počítať s možnosťou 
prestupu zo zvozových autobusov, 
mikrobusov alebo osobných áut. 
Väčšina liniek nadväzuje na hlavný 
spoj s prestupom na centrálnom 
mieste v BRATISLAVE a preto sa môžu 
vyskytnúť časové posuny (z dôvodu 
dopravnej situácie). 

• batožina – každý cestujúci má nárok 
na prepravu 1 ks batožiny max. 20 kg 
a 1 ks príručnej batožiny. Nadrozmer-
nú batožinu – bicykle, surfy a pod. 
ako aj zvieratá neprepravujeme!

Program 10-dňových autobuso-
vých zájazdov a 8-dňových poby-
tov individuálnou dopravou:
1. deň: piatok - odchod zo Slovenska 
v popoludňajších až podvečerných hodi-
nách, non - stop jazda, 
2. deň: sobota - príchod do letovísk 
v ranných až poludňajších hodinách v 
závislosti od počtu letovísk, do ktorých 

zachádza autobus, ubytovanie v uby-
tovacom zariadení najskôr od 16.00 h 
(pri individuálnej doprave - nástup na 
pobyt),
3. – 8. deň: pobyt pri mori, voľný 
program,   
9. deň: sobota - uvoľnenie ubytova-
cieho zariadenia v dopoludňajších ho-
dinách (do 09.00 - 10.00 h, resp. podľa 
pokynov recepcie), odchod z letoviska  
v podvečerných až neskorých večerných 
hodinách, non - stop jazda,
10. deň: nedeľa - príchod na územie 
SR v dopoludňajších hodinách.

Oficiálny názov: Repubblica Italiana
Rozloha:  301.338 km², rozloha 
 priľahlého mora  
 je 40.000 km²
Počet obyvateľov:  4.437.460
Jazyk:  taliančina
Hlavné mesto: Rím (Roma) – cca  
 3.000.000 obyvateľov
Mena:  Euro
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A,
00135, Roma, Taliansko
Tel. 0039 063 6715 200,  
fax: 0039 063 6715 265
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LIGNANO
Letovisko Lignano leží na pobreží severného Jadranského mora v talianskom kraji Friuli -Venezia Giulia. Rozkladá sa pozdĺž osemkilometrovej pieskovej pláže. Lignano 
patrí k najnavštevovanejším letoviskám severného Talianska. Skladá sa z troch odlišných častí: Sabbiadoro, Pineta a Riviera. Sabbiadoro je centrálna časť mesta, ktorá ja 
najrušnejšia a vyznačuje sa čulým denným aj nočným životom. Promenády lemuje množstvo reštaurácii, kaviarní, pizzerií, obchodov a luxusných butikov. V letovisku je 
veľa atrakcií - aquapark, lunapark, zábavné parky.

Poloha: klimatizovaný apartmánový 
dom sa nachádza na plážovej prome-
náde v časti Sabbiadoro. Condominio 
disponuje výťahom. Klimatizácia a wifi 
sa platia na mieste. Parkovanie podľa 
voľnosti miesta pri condominiu. 

Ubytovanie: App/4 B – 1x spál-
ňa, obývacia izba s kuchynským kútom  
a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, 
balkón pohľad more. 
App/5 C – 2x spálňa (1/1, 1/2), obýva-
cia izba s kuchynským kútom a gaučom 

pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 5 m. 1 x slnečník a 2 x ležadlo na 
pláži (platí sa na mieste).

Poloha: klimatizovaná rezidencia s 
výťahom sa nachádza 50 m od pláže v 
Lignano – Sabbiadoro, neďaleko re-
štaurácii a obchodov. 1x apartmán = 1x 
parkovacie miesto (nie SUV autá). Wifi 
pripojenie je zdarma. 
Ubytovanie: Št/2 A – jedna izba  
s kuchynským kútom, gaučom pre 2 oso-
by, kúpeľňa s WC, balkón, klimatizácia za 

doplatok na mieste. 
App/3 B – 1x 1/2 spálňa, 1x obývacia 
izba s gaučom pre 1 osobu a kuchyn-
ským kútom, kúpeľňa s WC, balkón, kli-
matizácia za doplatok na mieste. 
App/4 B – 1x 1/2 spálňa, 1x obývacia 
izba s gaučom pre 2 osoby a kuchynským 
kútom, kúpeľňa s WC, balkón, klimatizá-
cia za doplatok na mieste. 

App/6 C- 2x spálňa (2x 1/2), 1x obý-
vacia izba s gaučom pre 2 osoby a ku-
chynským kútom, kúpeľňa s WC, balkón, 
klimatizácia za doplatok na mieste. 
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková, cca 50 m. 1 x slnečník  
a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).

Poloha: klimatizovaná rezidencia  
s výťahom sa nachádza neďaleko centra 
Lignano – Sabbiadoro. 1x apartmán = 
1x parkovacie miesto (časť parkovacích 
miest 800 m od rezidencie), nie pre mini 
autobusy. Wifi za doplatok. 

Ubytovanie: App/4 B1 - na 1. po-
schodí: 1x 1/2 spálňa, obývacia izba  
s kuchynským kútom a gaučom pre 2 
osoby, kúpeľňa s WC, malý balkón. 
App/4 B2- na 1,2,3,4 poschodí: 1x 
1/2 spálňa, obývacia izba s kuchynským 

kútom a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa  
s WC, dva balkóny. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková, cca 100 m. 1 x slnečník  
a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste), klimatizácia a wifi sa platia na mieste. 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratovanie.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu/ štúdia na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, wifi, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok a klimatizácia (platia sa na mieste). 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratovanie.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok a wifi (platia sa na mieste). 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratovanie.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). 

Typ izby 31.08. - 07.09. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 24.08. - 31.08. 29.06. - 03.08.
17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

App/4 B 420 480 535 589 685 799
App/5 C 485 560 630 685 800 965

Typ izby 31.08. - 07.09. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 24.08. - 31.08. 29.06. - 03.08.
17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

Št/2 A 349 399 449 520 610 765
App/3 B 399 455 499 590 685 855
App/4 B 449 490 560 655 775 950
App/6 C 525 590 659 770 905 1130

Typ izby 31.08. - 07.09. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 24.08. - 31.08. 29.06. - 03.08.
17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

App/4 B1 450 509 575 685 790 990
App/4 B2 485 549 615 725 850 1059

APARTMÁNY
Vo všetkých apartmánoch sa pri nástupe na pobyt platí kaucia 100 - 200 € za apartmán. Apartmány musia byť pri odchode upratané t.j. vynesené odpadky, fľaše a pod., 
prázdne a čisté skrine a police, umytý riad, prázdna a rozmrazená chladnička s otvorenými dverami, čistá kúpeľňa a pod. V opačnom prípade nebude vrátená kaucia. Vo 
väčšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou posteľou.

Condominio SPIAGGIA

Rezidencia VERDE

Rezidencia EDDA

Lignano
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Poloha: klimatizovaná rezidencia s ba- 
zénom a výťahom sa nachádza v časti 
Lignano – Sabbiadoro, neďaleko re-
štaurácii a obchodov. 1x apartmán = 
1x parkovacie miesto (časť parkovacích 
miest 300 m od rezidencie).
Wifi pripojenie zdarma. 
Ubytovanie: App/4 B podkrovné - 

1x 1/3 spálňa, obývacia izba s kuchyn-
ským kútom a gaučom pre 1 osobu, 
kúpeľňa s WC, balkón. 
App/5 B – 1x 1/3 spálňa, obývacia 
izba s kuchynským kútom a gaučom pre 
2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
App/6 C - 2x spálňa (1/3,1/1), obýva-
cia izba s kuchynským kútom a gaučom 

pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
App/7 C - 2x spálňa (1/3,1/2), obýva-
cia izba s kuchynským kútom a gaučom 
pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková, cca 150 m. 1 x slnečník  
a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).

Poloha: rezidencia s bazénom, vý-
ťahom sa nachádza 200 m od pláže  
v časti Riviera, neďaleko zóny s obchod-
mi. Každý apartmán má 1 parkovacie 
miesto. Wifi a klimatizácia na požiadanie 
za doplatok. 

Ubytovanie: Št/3 G – jedna izba  
s gaučom pre 2 osoby a vyťahovacou 
posteľou, kúpeľňa s WC, balkón. 
App/ 2+2 H – 1x 1/2 spálňa, obývacia 
izba s gaučom pre 2 osoby a kuchynským 
kútom, kúpeľňa s WC, balkón. 

App/6 I - 2x 1/2 spálňa, obývacia izba  
s kuchynským kútom a gaučom pre  
2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne.  
Pláž: cca 200 m. 1x slnečník a 2x ležadlo 
na pláži (platí sa na mieste).

Poloha: nachádza sa v časti Pineta. Wifi 
pripojenie za príplatok. 
Ubytovanie: App/4 VE - 1x 1/3 spál-
ňa, 1x obývacia izba s gaučom a kuchyn-

ským kútom, kúpeľňa s WC, terasa. 
App/6 VF - 2x 1/3 spálňa, 1x obývacia 
izba s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, 
balkón. 

Stravovanie: individuálne.  
Pláž: 300 m. 1x slnečník a 2x ležadlo na 
pláži (platí sa na mieste).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, wifi, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste). 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38 €/ záverečné upratovanie.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste). 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratovanie.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, wifi, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste). 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratovanie.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). 

Typ izby 31.08. - 07.09. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 24.08. - 31.08. 29.06. - 03.08.
17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

App/4 B podkrovné 477 535 599 660 765 895
App/5 B 589 669 735 870 1010 1160
App/6 C 645 745 859 995 1160 1320
App/7 C 735 840 950 1065 1260 1440

Typ izby 31.08. - 07.09. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 24.08. - 31.08. 29.06. - 03.08.
17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

Št/3 G 309 349 389 440 505 615
App/2+2 H 369 415 455 507 590 719
App/6 I 495 550 609 669 780 955

Typ izby 31.08. - 07.09. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 24.08. - 31.08. 29.06. - 03.08.
17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

App/4 VE 315 359 420 475 530 625
App/6 VF 399 440 470 555 645 845

Apartmány FIORE

Rezidencia RUBIN

Villa LUISA

Lignano

Poloha: rezidencia s bazénom a záhra-
dou sa nachádza v časti Riviera cca 300 
m od pláže. Disponuje výťahom. Parko-
vanie na neďalekom parkovisku. Možný 
pobyt so psom. Wifi na požiadanie za 
doplatok. 

Ubytovanie: Štúdio/3 G - jedna 
miestnosť s tromi lôžkami a kuchynským 
kútom, kúpeľňa s WC, balkón. 
App/2+2 H - 1x 1/2 spálňa, obývacia 
izba s kuchynským kútom a gaučom pre 
2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 

App/6 I - 2x 1/2 spálňa, obývacia izba  
s kuchynským kútom a gaučom pre  
2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková cca 300 m. Slnečník  
a ležadlá na pláži za poplatok.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste). 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratovanie.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). 

Typ izby 31.08. - 07.09. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 24.08. - 31.08. 29.06. - 03.08.
17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

Št/3 G 270 309 349 399 455 569
App/2+2 H 319 369 415 479 545 680
App/6 I 419 480 540 615 709 909

Rezidencia SHAKESPEARE
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!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sťažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Lignano (hotely a apartmány) 
treba riešiť PRIAMO NA MIESTE, nakoľko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje reklamácie, 
ktoré budú zaslané po návrate.

BIBIONE
Mesto sa nachádza na pobreží Jadranského mora medzi Terstom a Benátkami. Bezpochyby najznámejšie talianske letovisko sa teší mimoriadnej obľube medzi turistami  
a stalo sa synonymom rodinnej dovolenky v Taliansku. V mestečku aj v okolí hotelov a apartmánov sa nachádza veľa zelene. Na spríjemnenie pobytu sú tu uličky s množ-
stvom obchodov, reštaurácie, pizzerie, diskotéky, lunapark. Vďaka dlhým pieskovým plážam pozvoľne zvažujúcim sa do mora je Bibione ideálnym miestom pre rodiny  
s deťmi. Bibione sa skladá zo štyroch častí: Lido dei Pini, Spiaggia, Lido del Sole a Pineda. Najznámejšia z nich je Spiaggia. 

Poloha: klimatizovaná rezidencia s ba-
zénom a výťahom sa nachádza pri Corso 
Europa. 1x apartmán = 1x parkovacie 
miesto. Klimatizácia za doplatok. 

Ubytovanie: App/5 B - 1x 1/3 spál-
ňa, obývacia časť s kuchynským kútom a 
gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, TV, 
balkón. 

Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 50 m. Slnečník a ležadlá na pláži 
za poplatok.

Poloha: apartmány s výťahom sa na-
chádzajú neďaleko Lido dei Pini. 1x 
apartmán = 1x parkovacie miesto. Mož-
ný pobyt s domácim zvieraťom. 

Ubytovanie: App/7 - 2x spálňa  
(1x 1/2 spálňa, 1x 1/3 spálňa), 1x obý-
vacia izba s kuchynským kútom a gaučom 
pre 2 osoby, TV, kúpeľňa s WC, balkón. 

Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 60 m. Slnečník a ležadlá na pláži 
za poplatok.

Poloha: apartmány sa nachádzajú 
na 4 poschodiach v dome s výťahom v 
časti Spiaggia, cca 100 m od pláže. Par-
kovanie pri vile. Klimatizácia a wifi za 
poplatok. Ubytovanie: App/5 – 1x 

1/3 spálňa, obývacia časť s kuchynským 
kútom a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s 
WC, TV, balkón. 
App/6 – 2x spálňa (2x1/2), obývacia 
časť s kuchynským kútom a gaučom pre 

2 osoby, kúpeľňa s WC, TV, balkón. 
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 100 m od pláže. Slnečník a ležadlá 
na pláži za poplatok.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň (nepovinné), povinný plážový poplatok do 01.06. a od 07.09. = 45 €/app., 
01.06. - 06.09. = 60 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späť. Ak nebude umytá kuchyňa a riady 
poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň (nepovinné), povinný plážový poplatok do 01.06. a od 07.09. = 45 €/app., 
01.06. - 06.09. = 60 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späť. Ak nebude umytá kuchyňa a riady 
poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Klimatizácia za doplatok (platí sa na mieste).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, parkovanie, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, plážový servis, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a poplatok za vodu, plyn a elektrinu 50 €/ týždeň, miestne poplatky.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).

Typ app. 01.06. - 08.06. 08.06. - 29.06.
31.08. - 07.09. 29.06. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 03.08.

17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08. 24.08. - 31.08.

App/5 B 655 785 1030 1110 1250 1280 910

Typ app. 31.08. - 07.09. 01.06. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 06.07.
24.08. - 31.08. 06.07. - 27.07. 27.07. - 03.08. 03.08. - 17.08. 17.08. - 24.08.

App/7 599 529 730 795 929 1090 1280 1110

Typ app. 08.06. - 22.06.
31.08. - 07.09. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 03.08. 03.08. - 10.08. 10.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08.

App/5 495 570 715 759 805 845 940 1020 880 640
App/6 599 699 859 915 960 1010 1130 1210 1055 785

APARTMÁNY
Vo všetkých apartmánoch sa pri nástupe na pobyt platí kaucia cca 100 € za apartmán. Apartmány musia byť pri odchode upratané t.j. vynesené odpadky, fľaše a pod., 
prázdne a čisté skrine a police, umytý riad, prázdna a rozmrazená chladnička s otvorenými dverami, čistá kúpeľňa a pod. V opačnom prípade nebude vrátená kaucia 
alebo bude účtovaný poplatok za upratovanie. Vo väčšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou posteľou.

Rezidencia DE LA MARIUTE

Condominio GIULIANA

Rezidencia TIEPOLO

Bibione
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Poloha: klimatizované apartmány sa  
v budove nachádzajú na štyroch poscho-
diach, na prízemí sú obchody. Nájdeme 
ich v časti Lido dei Pini. 
Ubytovanie: Št/3 - jedna izba s ku-

chynským kútom a gaučom pre 2 osoby, 
rozťahovacím kreslom pre 1 osobu, kú-
peľňa s WC, balkón. 
App/6 B - 1x 1/4 spálňa (jedna posteľ 
je s poschodová), obývacia časť s gau-

čom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpeľ-
ňa s WC, terasa. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková, cca 150 m. Slnečník  
a ležadlá na pláži za poplatok.

Poloha: klimatizované apartmány sa 
nachádzajú v časti Lido del Sole. Kom-
plex je situovaný v záhrade a vybavený 
bazénom, tenisovým kurtom (za dopla-
tok), ihriskom pre deti. 1x apartmán = 
1x parkovacie miesto. 

Ubytovanie: App/4 - 1x 1/2 spál-
ňa, obývacia izba s kuchynským kútom  
a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, 
TV, balkón, klimatizácia. 
App/6 - 2x 1/2 spálňa (môžu byť po-
schodové postele), 1x obývacia izba 

s kuchynským kútom a gaučom pre  
2 osoby, TV, kúpeľňa s WC, balkón, kli-
matizácia.
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 400 m. Slnečník a ležadlá na pláži 
za poplatok.

Poloha: zrenovované klimatizované 
apartmány sa nachádzajú 150 m od 
pláže v časti Lido del Sole. Na prízemí 
je reštaurácia na poschodí bez výťahu sú 
apartmány. 1x apartmán = 1x parkova-
cie miesto. 

Ubytovanie: App/6 – 2x 1/2 spálňa 
(v jednej spálni poschodová posteľ), 
obývacia časť s gaučom pre 2 osoby a 
kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, wifi, 
balkón. 
App/6* - 2x 1/2 spálňa, obývacia časť 

s gaučom pre 2 osoby a kuchynským kú-
tom, kúpeľňa s WC, wifi, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: cca 150 m. Slnečník a ležadlá za 
poplatok.

Poloha: klimatizovaná vila so štyrmi 
apartmánmi sa nachádza v časti Lido 
del Sole, neďaleko zóny s obchodmi  
a reštauráciami. Parkovanie pri dome. 

Ubytovanie: App/4 - 1x1/2 spálňa, 
obývacia izba s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpeľňa  
s WC. 

Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 250 m. Slnečník a ležadlá na pláži 
za poplatok.

Cena zahŕňa: prenájom štúdia/ apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, plážový servis, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok - platí sa na mieste.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a poplatok za vodu, plyn a elektrinu 50 €/ týždeň.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti)

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, klimatizácia, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, plážový servis, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok - platí sa na mieste.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a poplatok za vodu, plyn a elektrinu 50 €/ týždeň.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti)

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, wifi, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, plážový servis, posteľnú bielizeň, spotrebu vody, elektriny a plynu: 49 eur/app/ pobyt a miestny poplatok - platia sa na mieste, 
cestovné poistenie 2,60 €/os./deň (nepovinné).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti)

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH, klimatizáciu.
Cena nezahŕňa: dopravu, plážový servis, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a poplatok za vodu, plyn a elektrinu 50 €/ týždeň a miestne poplatky.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti)

Typ app./
štúdia

08.06. - 22.06.
31.08. - 07.09. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 03.08. 03.08. - 10.08. 10.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08.

Št/3 399 460 585 630 669 699 790 845 730 535
App/6 499 580 720 769 819 855 960 1040 909 655

Typ app. 08.06. - 15.06.
31.08. - 07.09. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 03.08. 03.08. - 10.08. 10.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08.

App/4 380 425 465 605 655 739 870 956 786 569
App/6 473 539 586 737 794 888 1058 1134 945 690

Typ app. 08.06. - 15.06.
31.08. - 07.09. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 03.08. 03.08. - 10.08. 10.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08.

App/6 435 482 530 670 718 813 954 1039 860 624
App/6* 472 529 576 727 784 878 1039 1115 926 680
App/6* - apartmán bez poschodových postelí

Typ app. 08.06. - 15.06.
31.08. - 07.09. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 03.08. 03.08. - 10.08. 10.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08.

App/4 409 455 500 639 675 760 910 980 809 590

Apartmány CAVALLINO

Rezidencia SPORTING

Apartmány STELLA

Vila FRIULI

Bibione
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Poloha: klimatizovaná rezidencia s vý-
ťahom, 450 m od pláže. 1x apartmán= 
1x parkovacie miesto. 
Ubytovanie: App/5 B - 1x1/3 spál-
ňa, 1x obývacia izba s kuchynským kú-

tom a gaučom pre 2 osoby, TV, kúpeľňa 
s WC, balkón, klimatizácia a umývačka 
riadu za doplatok. 
App/6 A - 2x spálňa 1/2, 1x obývacia 
izba s kuchynským kútom a gaučom pre 

2 osoby, TV, kúpeľňa s WC, balkón, kli-
matizácia a umývačka riadu za doplatok. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: cca 450 m. Slnečník a ležadlá na 
pláži za poplatok.

Poloha: rezidencia s bazénom a výťa-
hom sa nachádza 800 m od pláže na Via 
Timavo. 1x auto= 1x parkovacie miesto. 
Ubytovanie: App/6 - 2x 1/2 spálňa 

(jedna s poschodovou posteľou), obýva-
cia časť s kuchynským kútom a gaučom 
pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, TV, balkón, 
mikrovlnná rúra, klimatizácia za popla-

tok (platí sa na mieste). 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková cca 800 m. Slnečník  
a ležadlá na pláži za poplatok. 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň (nepovinné), povinný plážový poplatok do 01.06. a od 07.09. 
= 45 €/app., 01.06. - 06.09. = 60 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späť. Ak nebude umytá kuchyňa a riady 
poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň (nepovinné), povinný plážový poplatok do 01.06. a od 07.09. 
= 45 €/app., 01.06. - 06.09. = 60 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späť. Ak nebude umytá kuchyňa a riady 
poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).

Typ app. 01.06. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 03.08. 03.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08. 31.08. - 07.09.
App/5 B 365 480 535 650 650 795 989 865 599 469
App/6 A 429 535 599 730 785 930 1110 989 785 529

Typ app. 01.06. - 08.06. 08.06. - 29.06.
31.08. - 06.09.

29.06. - 06.07.
24.08. - 31.08. 06.07. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 03.08.

17.08. - 24.08. 03.08. - 17.08.

App/6 360 475 599 669 795 869 1175

Rezidencia QUADRANGOLO

Rezidencia LAGUNA

Poloha: komplex klimatizovaných viliek 
s bazénom sa nachádza cca 600 m od 
pláže v časti Spiaggia a 300 m od centra. 
Parkovanie v komplexe, 1x apartmán = 
1x parkovacie miesto. Apartmány za-
riadené podľa vkusu majiteľov. Wifi pri 
bazénovej časti. 
Ubytovanie: Št/2-4 - jedna izba s ku-
chynským kútom a 2x gauč pre 2 osoby, 

kúpeľňa s WC. 
App/5 - 1x 1/3 spálňa, obývacia časť  
s kuchynským kútom a gaučom pre  
2 osoby, kúpeľňa s WC.
App/6 – môže byť rozdelený na dvoch 
poschodiach: 2x 1/2 spálňa, obývacia 
časť s rozkladacím gaučom a kuchyn-
ským kútom, kúpeľňa s WC, TV, balkón 
alebo záhrada. 

App/7 - môže byť rozdelený na dvoch 
poschodiach: 2x spálňa (1/2 a 1/3 
– môže byť aj poschodová posteľ), 
obývacia časť s rozkladacím gaučom  
a kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, 
TV, balkón alebo záhrada. Stravovanie: 
individuálne. 
Pláž: piesková cca 600 m. Slnečník  
a ležadlá na pláži za poplatok.

Cena zahŕňa: prenájom štúdia/ apartmánu na 7 nocí, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, plážový servis, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok - platí sa na mieste.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a poplatok za vodu, plyn a elektrinu 50 €/ týždeň.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti)

Typ app./
štúdia

08.06. - 22.06.
31.08. - 07.09. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 13.07. 13.07. - 27.07. 27.07. - 03.08. 03.08. - 10.08. 10.08. - 17.08. 17.08. - 24.08. 24.08. - 31.08.

Št/2-4 455 539 662 709 757 795 899 965 841 605
App/5 558 652 803 850 907 955 1068 1162 1011 728
App/6 633 737 907 964 1020 1068 1210 1295 1125 822
App/7 671 775 955 1011 1077 1125 1266 1370 1190 869

Villaggio TIVOLI

!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sťažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Bibione (hotely a apartmány) 
treba riešiť PRIAMO NA MIESTE, nakoľko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje reklamácie, 

ktoré budú zaslané po návrate. 

Taliansko Bibione
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PORTO SANTA MARGHERITA
Letovisko leží cca 50 km od Benátok v tesnej blízkosti mestečka Caorle, od ktorého ho oddeľuje rieka Livenza. Porto St. Margherita patrí medzi nové strediská a stále sa rozrastá. 
V mestečku nájdete hlavnú ulicu s rušným spoločenským životom aj tiché zákutia plné kvitnúcej zelene. Nájdete tu tiež jeden z najväčších prístavov športových plachetníc a jácht. 

Poloha: rezidencia s dvoma výťahmi sa 
nachádza neďaleko centra priamo pri sú-
kromnej pláži. Parkovanie pri rezidencii. 
Ubytovanie: App/3+2 – 1x 1/3 spál-
ňa, obývacia izba s gaučom pre 2 osoby 

a kuchynským kútom, TV, kúpeľňa s WC, 
balkón. 
App/4+2 – 2x spálňa (1/2, 1/3), obý-
vacia izba s gaučom a kuchynským kú-
tom, TV, kúpeľňa s WC, balkón. 

Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková 0 m. Plážový servis (le-
žadlá a slnečníky) za poplatok 50 € - platí 
sa na mieste.

Poloha: nachádza sa priamo pri pláži. 
Rezidencia má výťah a miesto na parko-
vanie. Klimatizácia za doplatok. 

Ubytovanie: App/2+2 – 1x1/2 spál-
ňa, obývacia izba s kuchynským kútom, 
kúpeľňa s WC, balkón. 

Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková 0 m. 1x slnečník a 2x le-
žadlo na pláži v cene.

Poloha: rezidencia s výťahom a bazé-
nom sa nachádza cca 70 m od pláže. 
Vyhradené parkovanie. 

Ubytovanie: App/3+2 – 1x1/3 spál-
ňa, obývacia časť s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpeľ-

ňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková cca 70 m.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok za polpenziu: 145 eur/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.
Plážový poplatok 50 eur (platí sa na mieste).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok za polpenziu: 145 eur/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 55 €. Plážový poplatok v cene.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok za polpenziu: 145 eur/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 55 €.

Typ app. do 15.06.
od 31.08. 15.06. - 22.06. 22.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 03.08. 03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

App/3+2 299 385 535 660 690 820
App/4+2 395 460 680 799 920 1005

Typ app. do 15.06.
od 31.08. 15.06. - 22.06. 22.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 03.08. 03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

App/2+2 395 460 680 799 920 1005

Typ app. do 15.06.
od 31.08. 15.06. - 22.06. 22.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 03.08. 03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

App/3+2 320 415 580 680 785 880

APARTMÁNY
Upozornenie: Vo všetkých apartmánoch sa na mieste v agentúre platí vratná kaucia 100 € pri villagiu 200 € a povinné jednorazové záverečné upratovanie: monolocal 
45 €, bilocal 55 €, trilocal 65 €, vily a vilové komplexy 75 -80€. Vo väčšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou posteľou. Apartmány je potrebné po 
odubytovaní sa upratať.

Na vyžiadanie (platí sa na mieste v agentúre): klimatizácia 35 €/týždeň (máj, jún, september), 40 € (júl), 50 € (august), domáce zvieratá (podľa veľkosti) 30 až 50 €/
týždeň – na vyžiadanie, posteľná bielizeň 10 €/osoba
prístelka 42 €/týždeň, detská postieľka 28 €/týždeň.

Rezidencia MARCO POLO

Rezidencia MARGHERITA 70

Rezidencia ASTRO

Porto Santa Margherita
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Poloha: rezidencia so záhradou, teni-
sovým kurtom a bazénom sa nachádza 
100 m od pláže neďaleko centra. Klima-
tizácia na vyžiadanie za poplatok (platí 
sa na mieste). Rezidencia má výťah. Pre 
apartmán jedno parkovacie miesto. 

Ubytovanie: Št/2 – jedna miestnosť 
s dvomi lôžkami a kuchynským kútom, 
kúpeľňa s WC, TV, balkón. 
App/2+2 – 1x1/2 spálňa, obývacia izba 
s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, TV, 
balkón. 

App/4+2 – 2x spálňa (v spálňach môžu 
byť poschodové postele), obývacia izba 
s kuchynským kútom, chladnička, trezor, 
kúpeľňa s WC, TV, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková cca 100 m.

Poloha: rezidencia s bazénom sa na-
chádza neďaleko centra cca 100 m od 
pláže. Parkovanie pri rezidencii. 
Ubytovanie: Štúdio/4 (monolocal) 
- jedna miestnosť cca 30 – 40 m² so 
štyrmi lôžkami (2x rozťahovací gauč), 
kuchynským kútom, TV, trezorom, kúpeľ-

nou s WC a veľkou terasou. Renovované 
v roku 2004. 
App/3+2 (bilo) - 1x1/3 spálňa, obý-
vacia časť s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, kúpeľňa s WC, klimatizácia za 
poplatok. 
Stravovanie: individuálne alebo pol-

penzia. Polpenzia - zabezpečená v talian-
skej reštaurácii do 250 m od rezidencie. 
(Raňajky- kontinentálne, večere - výber 
z menu). 
Pláž: piesková, cca 100 m. (Slnečník + 
2x ležadlo na mieste za doplatok).

Poloha: rezidencia s bazénom sa na-
chádza neďaleko centra cca 150 m od 
pláže. Parkovanie pri rezidencii.
Ubytovanie: App/5 – 1x1/3 spálňa, 
obývacia izba s rozkladacím gaučom  

a kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, TV, 
balkón. 
App/6 – 2x spálňa (v jednej je man-
želská posteľ, v druhej je poschodová 
posteľ), obývacia izba s rozkladacím 

gaučom pre 2 osoby, kuchynský kút, kú-
peľňa s WC, TV, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková, 150 m.

Poloha: nachádza sa cca 250 m pláže, 
má bazén, detský bazén, výťah, záhradu. 
Nie je možný pobyt s domácim zviera-

ťom. Klimatizácia za doplatok na mieste. 
Ubytovanie: App/5 - 1x 1/3 spálňa, 
obývacia izba s rozkladacím gaučom, ku-

chynský kút, kúpeľňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková, cca 250 m.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu, štúdia na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok za polpenziu: 145 eur/osoba, dieťa/pobyt
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Monolocal = 45 €, Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok za polpenziu: 145 eur/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 55 €, monolocal = 45 €.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok polpenzia: 145 eur/osoba, dieťa/ pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok za polpenziu: 145 eur/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 55 €.

Typ 
app./ štúdia 

do 15.06.
od 31.08. 15.06. - 22.06. 22.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 03.08. 03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

Štúdio/2 200 320 435 540 570 625
App/2+2 299 385 535 660 690 820
App/4+2 395 460 680 799 920 1005

Typ app./
štúdia

do 15.06.
od 31.08. 15.06. - 22.06. 22.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 03.08. 03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

Št/4 240 340 485 570 610 690
App/5 299 385 535 660 690 820

Typ app. do 15.06.
od 31.08.

15.06. - 22.06.
24.08. - 31.08.

22.06. - 06.07.
24.08. - 31.08.

06.07. - 03.08.
24.08. - 31.08.

03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

App/5 299 385 535 660 690 820
App/6 395 460 680 799 920 1005

Typ app. do 15.06.
od 31.08. 15.06. - 22.06. 22.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 03.08. 03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

App/5 299 385 535 660 690 820

Rezidencia GHIRLANDINA

Rezidencia CUTTER

Rezidencia RIELLO 

Rezidencia AURORA

Porto Santa Margherita
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Poloha: nachádza sa v centrálnej časti 
letoviska, má bazén a výťah. Niektoré 
apartmány majú klimatizáciu alebo tre-
zor, tieto apartmány sú na vyžiadanie. 
Apartmány s klimatizáciou majú spravidla 
vyššiu cenu. Možnosť pobytu so psom. 

Ubytovanie: Št/4 - jedna miestnosť s 
dvomi až štyrmi lôžkami, kuchynský kút, 
kúpeľňa s WC, balkón. 
App/3+2 - 1x 1/3 spálňa, obývacia izba 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, ku-
chynský kút, kúpeľňa s WC, balkón. 

App/4+2 – 2x 1/2 spálňa, obývacia 
izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 
kuchynský kút, kúpeľňa s WC, veľká tera-
sa s výhľadom na more. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková, 250 m.

Cena zahŕňa: prenájom štúdia/ apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Doplatok za polpenziu: 145 eur/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Monolocal = 45 €, Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.

Typ app./
štúdia

do 15.06.
od 31.08. 15.06. - 22.06. 22.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 03.08. 03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08. 10.08. - 17.08.

Št/4 240 340 485 570 610 690
App/3+2 299 385 535 660 690 820
App/4+2 395 460 680 799 920 1005

Rezidencia HOLIDAY

!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sťažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Caorle treba riešiť PRIAMO NA 
MIESTE, nakoľko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje reklamácie, ktoré budú zaslané po 

návrate.

Porto Santa Margherita, Lido Altanea

LIDO ALTANEA
Lido Altanea je nové letovisko 4 km od Porto Santa Margherita. Stredisko ponúka rezidencie a vily s bazénmi, záhradkami a vytvára priestor pre príjemné strávenie dovo-
lenky s deťmi. V centre strediska nájdete promenádu s obchodmi a barmi, požičovňu bicyklov, tenisové kurty, ihrisko, nafukovacie atrakcie pre deti a iné služby. Atrakciou 
nie len pre deti je vláčik, ktorý jazdí pravidelne po celom letovisku a zaisťuje kyvadlovú dopravu na pláž. Tiež je možné využiť cyklotrasy, ktoré vedú až do Caorle. 

Upozornenie: Vo všetkých apartmánoch sa na mieste v agentúre platí vratná kaucia 100 € a povinná spotreba vody, elektriny, plynu: 40 €/ bilocal, 45 €/ trilocal. Vo 
väčšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou posteľou. Apartmány je potrebné po odubytovaní sa upratať.
Na vyžiadanie (platí sa na mieste v agentúre): klimatizácia, domáce zvieratá (podľa veľkosti) – na vyžiadanie, posteľná bielizeň, prístelka, detská postieľka, 
plážový servis.

Poloha: nový komplex apartmánov po-
stavený v roku 2008 sa nachádza 300 m 
od nákupnej zóny La Quercia.
Komplex pozostáva z malých domov so 
záhradkou, situovaných okolo bazénov  
a detského ihriska.
Ubytovanie: App/5 - 1/3 spálňa, obý-
vacia časť s kuchynským kútom a gaučom 
pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 

App/5 V- nachádza sa na dvoch po-
schodiach. Prízemie: obývacia časť s ku-
chynským kútom a gaučom pre 2 osoby. 
Poschodie: 1/3 spálňa, kúpeľňa s WC, 
záhradka. 
App/7- 2x spálňa (1/3 a 1/2 s odde-
lenými posteľami), časť s kuchynským 
kútom a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa 
s WC, balkón. 

App/7 V - nachádza sa na dvoch 
poschodiach. Prízemie: obývacia časť  
s kuchynským kútom a gaučom pre 2 oso-
by. Poschodie: 1/3 spálňa, 1/2 spálňa  
s oddelenými posteľami, kúpeľňa s WC, 
záhradka. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 200 m. 1x slnečník + 2x ležadlo na 
pláži za poplatok.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a spotreba elektriny, plynu a vody: Bilolocal = 40 €, Trilocal = 45 €.

Rezidencia AI PINI

Typ app. 08.06. - 15.06. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 20.07.
24.08.- 31.08. 20.07. - 24.08. 31.08. - 07.09.

App/5 699 775 919 1080 1145 1190 899
App/5 V 785 845 999 1145 1175 1240 979
App/7 865 945 1115 1290 1330 1370 1080
App/7 V 959 1029 1210 1390 1470 1530 1170
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!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sťažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Lido Altanea treba riešiť PRIA-

MO NA MIESTE, nakoľko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje reklamácie, ktoré budú 
zaslané po návrate.

Poloha: turistický komplex rezidencií 
sa nachádza 800 m od pláže. Pozostáva z 
troch budov situovaných okolo bazénov 
a detského ihriska. Wifi zdarma pri bazé-
novej časti. Turistický vláčik od mája do 
septembra v čase 09:00 do 13:00 a od 

15:30 - 19:00 zdarma zváža ubytovaných 
hostí na pláž a z pláže. 
Ubytovanie: App/5 V - na príze-
mí: obývacia časť s kuchynským kútom  
a gaučom pre 2 osoby, záhrada. Poscho-
die: 1/3 spálňa, kúpeľňa s WC. 

App/7 - 2x spálňa (1/3, 1/2), obývacia 
časť s kuchynským kútom a gaučom pre 
2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 800 m. 1x slnečník + 2x ležadlo na 
pláži za poplatok.

Poloha: turistický komplex rezidencií 
sa nachádza 800 m od mora. Centrál-
nu časť komplexu tvorí krytá galéria  
s obchodmi, bazény. Turistický vláčik 
od mája do septembra v čase 09:00 do 
13:00 a od 15:30 - 19:00 zváža ubytova-
ných hostí na pláž a z pláže. 

Ubytovanie: App/5 V - na príze-
mí: obývacia izba s kuchynským kútom  
a gaučom pre 2 osoby, záhrada. Poscho-
die: 1/3 spálňa, kúpeľňa s WC.
 App/7 - 2x spálňa (1/3, 1/2), obývacia 
izba s kuchynským kútom a gaučom pre 
2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 

App/7 V- na prízemí: obývacia izba  
s kuchynským kútom a gaučom pre  
2 osoby, záhrada. Poschodie: 2x spálňa 
(1/3, 1/2), kúpeľňa s WC. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 800 m. Slnečník a ležadlá na pláži 
za poplatok.

Poloha: klimatizovaný komplex viliek 
leží 400 m od pláže Lido Altenea, blízko 
nákupnej zóny La Quercia.
WIFI pri bazénovej časti. 
Ubytovanie: App/5 V - nachádza sa 

na dvoch poschodiach. Prízemie: obýva-
cia izba s kuchynským kútom a gaučom 
pre 2 osoby. Poschodie: 1/3 spálňa, 
kúpeľňa s WC. 
App/7 C – 2x spálňa (1/2, 1/3), obýva-

cia izba s kuchynským kútom a gaučom 
pre 2 osoby, 2x kúpeľňa s WC. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: cca 400 m. Slnečník a ležadlá na 
pláži za poplatok.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a spotreba elektriny, plynu a vody: Bilolocal = 40 €, Trilocal= 45 €.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a spotreba elektriny, plynu a vody: Bilolocal = 40 €, Trilocal = 45 €.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a spotreba elektriny, plynu a vody: Bilolocal = 40 €, Trilocal= 45€.

Rezidencia GIARDINI DI ALTEA

Rezidencia LA QUERCIA

Rezidencia LE GINESTRE

Typ app. 08.06. - 15.06.
31.08. - 07.09. 15.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07.

24.08. - 31.08. 06.07. - 24.08.

App/5 V 650 699 850 979 1050
App/7 C 699 809 979 1129 1175

Typ app. 08.06. - 15.06. 15.06. - 22.06.
31.08. - 07.09. 22.06. - 29.06. 29.06. - 06.07.

24.08. - 31.08.
06.07. - 27.07.
17.08. - 24.08. 27.07. - 17.08.

App/5 V 610 690 749 879 955 1030
App/7 660 755 839 980 1085 1150
App/7 V 715 810 895 1055 1175 1240

Typ app. 08.06. - 22.06.
31.08. - 07.09.

22.06. - 29.06.
24.08. - 31.08. 29.06. - 24.08.

App/5 V 810 1005 1160
App/7 C 939 1160 1410

Lido Altanea
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LIDO DI JESOLO 
Lido di Jesolo je najväčšie letovisko v Benátskom zálive s 13 km dlhou plážou. Od mestečka Jesolo je vzdialené 3 km a 50 km severovýchodne od Benátok. Lido di Jesolo je 
rozdelené na tri základné časti - Lido Est (Pineta), Lido Centro a Zona Ovest (Faro). Celým letoviskom vedie promenáda s veľkým množstvom reštaurácií, kaviarní, cukrární, 
obchodíkov, barov a diskoték. Nadšenci kultúry a histórie určite ocenia jeho dobrú polohu na výlety do okolia (Benátky, Terst, Verona, Bologna). V centre na Piazza Drago 
je autobusová stanica (spojenie do Benátok). Pre deti ale aj dospelých je v stredisku aqua park Aqualandia s množstvom šmýkačiek, tobogánov a iných atrakcií. 

Taliansko

HOTELY

Poloha: nachádza sa na Piazza Mazzini, 
je umiestnený v oblasti, ktorá je večer 
pešou zónou hostí, s mnohými barmi, 
reštauráciami a obchodmi. Hotel dispo-
nuje bazénom, fitnes centrom, saunou  
a jacuzzi, reštauráciou. Počet parkova-

cích miest je limitovaný. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-
nosťou prísteliek, trezor, telefón, SAT/TV, 
kúpeľňa s WC, balkón, klimatizácia. Malá 
chladnička na vyžiadanie za doplatok. 
Stravovanie: polpenzia (raňajky for-

mou bufetových stolov, večere výber  
z menu). 
Pláž: piesková cca 50 m. 1x slnečník  
a 2x ležadlo na pláži zdarma. 

Poloha: nachádza sa na centrálnej ulici 
plnej obchodov cca 70 m od súkromnej 
pláže. Hotel má bazén, recepciu, reštau-
ráciu s terasou, výťah. Parkovacie miesta 
sú limitované. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-

nosťou dvoch prísteliek, kúpeľňa s WC, 
telefón, SAT/TV, balkón (okrem jedno-
lôžkových izieb). V niektorých izbách je 
možná klimatizácia (na vyžiadanie, za 
poplatok 10 €/izba/deň). 
Stravovanie: polpenzia (raňajky for-

mou bufetových stolov, večere výber  
z menu). 
Pláž: piesková cca 70 m. 1 x slnečník  
a 2 x ležadlo na pláži zdarma.

Poloha: nachádza sa v pokojnej časti 
neďaleko od pláže v blízkosti majáka, 
nočných klubov a iných atrakcií. Hotel 
má bazén, reštauráciu, bar. Wifi pripo-

jenie na recepcii zdarma. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-
nosťou prísteliek, kúpeľňa s WC, telefón, 
SAT/TV, balkón, klimatizácia. 

Stravovanie: polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večere výber z menu). 
Pláž: piesková cca 70 m. 1x slnečník  
a 2x ležadlo na pláži zdarma.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, wifi, klimatizácia, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Zľavy na 3. a 4 lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba nad 13 r. -10%
dieťa od 5 – 13 r. -30%
dieťa od 2 – 5 r. -50%
dieťa od 6 mesiacov do 1,99 rokov - (detská postieľka) - 149 eur.
dieťa do 6 mesiacov zdarma bez služieb.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, DPH. Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň 
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste). Poplatok za klímu 10 €/ izba/ deň (len na vyžiadanie).
Zľavy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 13 r. -15 %
dieťa 2 – 12,99 r. -50 %
dieťa do 1,99 r. bez služieb zdarma.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, plážový servis, wifi, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Zľavy na 3 a 4 lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 14 r. -20 %
dieťa 2 – 13,99 r. -50 %
dieťa do 1,99 r. bez služieb zdarma.

Hotel PICCADILLY ***

Hotel BOLIVAR ***

Hotel PRESIDENT ***

Typ izby 01.06. - 29.06. 29.06. - 03.08. 03.08. - 24.08. 24.08. - 31.08.
 1/2 569 650 710 660

Typ izby 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06.
31.08. - 07.09.

29.06. - 03.08.
24.08. - 31.08. 03.08. - 24.08.

 1/2 409 440 500 555

Typ izby 01.06. - 08.06. 08.06. - 06.07.
31.08. - 07.09.

06.07. - 10.08.
24.08. - 31.08. 10.08. - 24.08.

 1/2 325 375 445 540

Lido Di Jesolo
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Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, plážový servis, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).   
Zľavy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):    
osoba od 13 r. -20 %    
osoba od 6-12,99 r. -30 %     
dieťa 2-5,99 r. -50 %    
dieťa do 1,99 r. v detskej postieľke bez služieb zdarma.    

Typ izby 05.05. - 30.06.
01.09. - 08.09.

30.06. - 04.08.
25.08. - 01.09. 04.08. - 25.08. 08.09. - 29.09.

 1/2 445 495 610 388

Poloha: zrenovovaný hotel (r. 2009) s 
bazénom pozostávajúci z dvoch budov 
sa nachádza 150 m od pláže. Hotel má 
recepciu, reštauráciu, TV miestnosť, 
parkovisko. Wifi pripojenie v hale a re-

štaurácii. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-
nosťou dvoch prísteliek, kúpeľňa s WC, 
TV/SAT, mini chladnička, trezor, balkón. 
Stravovanie: polpenzia (raňajky for-

mou bufetových stolov, večere výber  
z menu). 
Pláž: piesková cca 150 m. 1x slnečník  
a 2x ležadlo na pláži zdarma.

Poloha: hotel s bazénom sa nachádza 
v tichšej časti cca 300 m od pláže medzi 
Piazza Milano a Piazza Torino. Hotel má 
recepciu, reštauráciu, parkovisko. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-

nosťou dvoch prísteliek, kúpeľňa s WC, 
telefón, SAT/TV, trezor, balkón, klimati-
zácia za poplatok. 
Stravovanie: polpenzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, večere výber  

z menu). 
Pláž: piesková cca 300 m. 1x slnečník  
a 2x ležadlo na pláži zdarma. 

Poloha: klimatizovaný hotel s bazénom 
sa nachádza v centrálnej časti v blízkosti 
Piazza Mazzini a cca 150 m od pláže. Ho-
tel má recepciu, reštauráciu, bar, parko-
visko. Wifi pripojenie a malá chladnička 

za príplatok. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-
nosťou dvoch prísteliek, kúpeľňa s WC, 
telefón, fén, TV/SAT, trezor, balkón, kli-
matizácia. 

Stravovanie: polpenzia (raňajky  
a večere). 
Pláž: piesková cca 150 m. 1x slnečník  
a 2x ležadlo na pláži zdarma.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, posteľnú bielizeň, wifi, DPH. Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň (nepo-
vinné), klimatizáciu, miestny poplatok platí sa na mieste.
Zľavy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 13r.: - 15%
dieťa od 2r. do 12,99 r.: - 50%
dieťa do 2 r. bez služieb zdarma.
Klimatizácia: 10 eur/izba/ deň

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,5 €/os./deň (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Zľavy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 12 r. -15 % 
dieťa 7-11,99 r. -50 %
prvé dieťa 0- 6,99r. na 3. lôžku zdarma, druhé dieťa do 6,99 r. na 4. lôžku -50 %.
Poplatok za klimatizáciu: 7 €/ izba/deň

Hotel MIAMI ***

Hotel VIANELLO ***

Hotel PORTOFINO ***

Typ izby 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06.
31.08. - 07.09.

29.06. - 03.08.
24.08. - 31.08. 03.08. - 24.08.

 1/2 440 485 532 595

Typ izby 07.09. - 29.09. 01.06. - 01.07.
01.09. - 07.09.

01.07. - 10.08.
24.08. - 01.09. 10.08. - 24.08.

 1/2 359 429 465 545

 !!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sťažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Lido di Jesolo (hotely a apart-

mány) treba riešiť PRIAMO NA MIESTE, nakoľko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje rekla-
mácie, ktoré budú zaslané po návrate.

Taliansko Lido Di Jesolo
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Bulharsko

V juhovýchodnej časti Európy, na pobreží Čierneho mora sa nachádza naša ďalšia destinácia. Prekrásne historické mestá, krásne hory, 
dlhé piesočnaté pláže s malebnými zálivmi, čisté more, výborné klimatické podmienky, početné minerálne pramene, široké možnosti 
zábavy a športovania predurčujú túto krajinu k stráveniu príjemnej dovolenky. Bulharsko poskytuje kvalitné služby za nízke ceny. Je 
ideálnym miestom pre klientov, ktorí chcú stráviť finančne nenáročnú dovolenku. 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Bližšie informácie o termínoch, cenách, trasách a nástupných miestach autobusovej dopravy sa dozviete v CK N.I.K. Slovakia. 

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA 
Pri individuálnych pobytoch je možný voliteľný počet dní, ale doporučujeme 7- alebo 14-dňové pobyty.

LETECKÁ A ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Bližšie informácie na www.nikslovakia.com

Oficiálny názov:  Republika Bulgaria 
Rozloha:  111 000 km2 
Počet obyvateľov:  cca 8,5 milióna 
Jazyk:  bulharčina  
 (využíva azbuku)
Hlavné mesto:  Sofia
Počet obycateľov: 1 125 000
Mena:  1 leva = 100 stotiniek 
Časový rozdiel:  +1 hodina 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
Posolstvo Slovackoj Respubliki
Bulvar Janko Sakazov 9, 1000 Sofia
 Telefón:
- Medzinárodná predvoľba do Bulharska: 00359 
- Medzinárodná predvoľba na Slovensko: 00421

Svätý Vlas

Svätý Vlas 
Letovisko Svätý Vlas sa nachádza približne 3 km od Slnečného pobrežia. Pomenovanie získalo podľa miestneho kláštora sv. Blažeja, ktorý však počas nájazdov pirátov 
vyhorel. Letovisko obklopujú hory z jednej a more z druhej strany, a preto ponúka výnimočnú kombináciu čerstvého horského i morského vzduchu, vhodnú na liečenie a 
prevenciu ochorení dýchacieho systému. Zároveň uchvacuje prekrásnymi výhľadmi, medzi inými na more a mesto Nesebar. 

Poloha: Hotel sa nachádza približne 
3 km od rezortu Slnečné pobrežie. V 
blízkosti je aj jachtový komplex „Marina 
Dinevi,“ ktorý ponúka množstvo reštau-
rácií a barov.
Služby, šport a zábava: reštaurácia, 
letná záhrada, vonkajší bazén, detský 

bazén, jacuzzi, detské ihrisko, masážne 
a wellness centrum so soláriom, pre-
nájom áut, prenájom bicyklov, turistické 
informácie, možnosť výletov do okolia.
Ubytovanie: Izby 1/ 2 - dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa (spr-
cha s WC), klimatizácia, sušič vlasov, SAT 

TV, Wifi, telefón, minibar, trezor, balkón 
s výhľadom na more a mesto Nesebar.
Stravovanie: raňajky. Možnosť dokú-
piť večere, viac info v CK.
Pláž: piesočnatá, 100 m.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, raňajky, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo 
Dospelá osoba na prístelke 20% zľava

Hotel TROPICS ***

Typ strava 1.6. - 15.6.2019 15.6. - 24.8.2019 25.8. - 22.9. 2019 
1/ 2+1 raňajky 189 249 189
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Bulharsko Svätý Vlas, Slnečné Pobrežie

Poloha: Hotel sa nachádza v letovis-
ku Sveti Vlas, približne 800 m od jeho 
centra a len 4 km od rezortu Slnečné 
pobrežie. Piesočnatá pláž leží len 50 m 
od hotela.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia a bary, trezor na prenájom, 
vonkajší bazén s ležadlami a slnečník-
mi, detský bazén, detské ihrisko, detský 

klub, mini disco, fitnes centrum, bohatá 
ponuka športov (mini golf, šípky, stolný 
tenis, futbal, plážový volejbal, aerobik). 
Za poplatok možnosť aj vodných športov 
na pláži, možnosť potápania, ďalšie ak-
tivity (tenis, biliard), internetový kútik, 
sauna a masáže, kaderníctvo, zdravot-
nícke služby, zmenáreň.
Ubytovanie: Izby 1/ 2+1 - dvojlôž-

kové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa/
WC, klimatizácia, SAT TV, telefón, mini 
chladnička, balkón s výhľadom na park.
Izby 1/ 2+1 - dvojlôžkové izby s mož-
nosťou prístelky, kúpeľňa/WC, klimati-
zácia, SAT TV, telefón, mini chladnička, 
balkón s výhľadom na more.
Stravovanie: all inclusive.
Pláž: piesočnatá, 50 m.

Poloha: Hotel sa nachádza 10 m od 
súkromnej pláže, približne 1 km od cen-
tra letoviska Sveti Vlas a 4 km od rezortu 
Slnečné pobrežie.
Služby, šport a zábava: nonstop 
recepcia, parkovisko, WiFi, reštaurácia a 
bary, vnútorný a vonkajší bazén, sauna, 
hydro-masáž, masáže, bohatá ponuka 
športov (futbal, plážový volejbal, mini-
golf, biliard, stolný tenis, aerobik a i.), 
centrum vodných športov. V blízkosti sa 

nachádza obchod.
Ubytovanie: Izba 1/2 +1 – dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky, 
kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT TV, DVD, 
chladnička, telefón, balkón s výhľadom 
na more.
Izba 1/2 +1 – dvojlôžková izba s mož-
nosťou prístelky, kúpeľňa/WC, klimati-
zácia, SAT TV, DVD, chladnička, telefón, 
balkón s výhľadom na park.
Na vyžiadanie:

Študio/ 2+2 – dvojlôžková miestnosť s 
možnosťou až dvoch prístelok, kúpeľňa/
WC, klimatizácia, SAT TV, DVD, chladnič-
ka, telefón, balkón s výhľadom na more.
Študio/ 2+2 – dvojlôžková miestnosť s 
možnosťou až dvoch prístelok, kúpeľňa/
WC, klimatizácia, SAT TV, DVD, chladnič-
ka, telefón, balkón s výhľadom na park.
Stravovanie: all inclusive. 
Pláž: piesočnatá, 10 m.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, all inclusive, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, all inclusive, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava.

PRIMASOL SINEVA PARK ***

Hotel MOON LIGHT *****

Typ strava 1.6.-15.6. 2019 15.6. - 31.8.2019 31.8. - 21.9. 2019 
1/ 2+1 park all inclusive 399 519 399
1/2+1 more 419 529 419

Typ strava 1.6. - 6.7. 2019 6.7. - 25.8.2019 1.9. - 22.9. 2018 
1/ 2+1 park all inclusive 469 589 469
1/2+1 more all inclusive 489 619 519

Slnečné Pobrežie
Slnečné pobrežie Jedno z najväčších a najobľúbenejších bulharských prímorských letovísk leží 35 km severne od Burgasu a 5 km od historického Nesebaru. 8 km dlhá a až 
200 m široká pláž s kvalitným jemným pieskom a s pozvoľným vstupom do mora je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi. Slnečné pobrežie ponúka nespočetné množstvo 
spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. Množstvo reštaurácii s národnou i medzinárodnou kuchyňou, kaviarničiek, diskoték, barov, folklórnych zábavných podni-
kov, detských atrakcií. Slnečné pobrežie je držiteľom uznávaného medzinárodného ocenenia Modrá vlajka za čistotu mora a pláže. 

Poloha: Hotel sa nachádza v ústrednej 
časti letoviska Slnečné pobrežie, približ-
ne 500 m od jeho centra. Obklopujú ho 
slnečné terasy a udržiavané záhrady s 
viac ako 240 druhmi nádherných i zried-
kavých rastlín a kvetov.
Služby, šport a zábava: reštaurácia, 

vonkajší bazén s ležadlami a slnečník-
mi, WiFi, zmenáreň, parkovisko, herňa 
(video hry, biliard, stolný tenis), detské 
ihrisko a večerný program, fitness cen-
trum, sauna a masáže, možnosť prenáj-
mu áut.
Ubytovanie: Izby 1/2+2 – dvoj-

lôžková izba s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek, kúpeľňa/WC, klimati-
zácia, sušič na bielizeň, SAT TV, telefón, 
chladnička, balkón.
Stravovanie: polpenzia.
Pláž: piesočnatá, 250 m.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, polpenziu, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 6 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava.

Hotel TRAKIA GARDEN ***

Typ strava 1.6. - 15.6.2019 15.6. - 6.7.2019 
31.8. - 14.9.2019 6.7. - 31.8.2019 

1/ 2+2 polpenzia 189 229 299
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Poloha: Hotel sa nachádza v severo-
východnej časti Slnečného pobrežia, 
približne 3 km od centra letoviska a 50 
m od pláže.
Služby, šport a zábava: reštaurácia 
a bary so záhradnou terasou, vyhrieva-
ný vonkajší bazén, Wifi v areáli hotela, 
parkovanie.

Ubytovanie: Izby 1/2+2 – dvoj-
lôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek, kúpeľňa (sprcha s WC), 
fén, SAT/TV, Wifi, chladnička, balkón s 
výhľadom na more. Klimatizácia je cen-
trálne riadená.
Stravovanie: raňajky. 
Pláž: piesočnatá, 50 m.

Poloha: Hotel Riva sa nachádza 40 km 
severne od Burgasu a 5 km od malebné-
ho mestečka Nesebar. Len 10 minút od 
hotela je Aquapark, ktorý je v blízkosti 
centra, kde nájdete množstvo obcho-
dov, reštaurácií, barov a kaviarní.
Služby, šport a zábava: reštaurá-
cia, lobby bar, trezory na recepcii za 
poplatok, zmenáreň, vonkajší bazén 
s oddelenou časťou pre deti, detské 
ihrisko a pekná udržiavaná záhrada. 

Možnosť Wifi pripojenia v lobby bare 
zdarma. Vodné športy pri bazéne a na 
pláži, v letovisku sú bazény, aquapark, 
šmykľavky, vodné skútre, vodné bicykle, 
windsurfing, vodné lyže, lukostreľba, 
fitness, tenisové kurty, parasailing. Dis-
kotéky, karaoke show, reštaurácie, bary, 
zábavné podniky s folklórnou hudbou, 
varieté, kasíno a iné zábavné atrakcie 
pre deti i dospelých.
Ubytovanie: Izby 1/2+2 *** - kli-

matizované dvojlôžkové izby s možnos-
ťou až 2 prísteliek, sprcha/WC, SAT/TV, 
telefón, chladnička, balkón, internet (v 
izbách platený, v hale zadarmo)
Izby 1/2+2 **** - klimatizované 
dvojlôžkové izby s možnosťou až 2 prí-
steliek, sprcha s WC, SAT/TV, telefón, 
chladnička, balkón, internet (v izbách 
platený, v hale zadarmo)
Stravovanie: all inclusive.
Pláž: piesočnatá, 120 m.

Poloha: Hotel sa nachádza v severový-
chodnej časti Slnečného pobrežia zvanej 
„Zora,“ vo vzdialenosti približne 60 m od 
pláže.
Služby, šport a zábava: reštaurácia 
so záhradou, bary, zmenáreň, internet, 

fitnes centrum, wellness (sauna, masá-
že), vonkajší bazén s časťou vyhradenou 
pre deti, obchodíky. Hotel ma centrálne 
riadenú klimatizáciu.
Ubytovanie: Izby 1/2+2 – dvoj-
lôžková izba s možnosťou jednej alebo 

dvoch prísteliek, kúpeľňa/WC, SAT TV, 
chladnička, balkón.
Stravovanie: polpenzia.
Pláž: piesočnatá, 60 m.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, all inclusive, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, all inclusive, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava

Hotel BORA BORA ***

HOTEL RIVA ***/****

Hotel KIPARISITE ****

Typ strava 1.6. - 15.6.2019 15.6. - 6.7.2019 
24.8. - 21.9.2019 6.7. - 24.8.2019 

1/ 2+2 raňajky 189 209 269

Typ strava 15.6. - 6.7.2019 6.7. - 24.8.2019 24.8. - 5.9.2019 
1/ 2+2 *** all inclusive 309 399 309
1/2+2 ****  all inclusive 409 469 409

Typ strava 1.6. - 15.6.2019 
31.8. - 21.9.2019

15.6. - 13.7.2019 
24.8. - 31.8.2019 13.7. - 24.8.2019 

1/ 2+1 polpenzia 199 279 329

Slnečné Pobrežie

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, raňajky, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný 
príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Druhé dieťa do 12 rokov na prístelke 50% zľava
Dospelá osoba na prístelke 20% zľava.
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Bulharsko Pomorie

Pomorie 
Mesto Pomorie sa nachádza medzi Burgasom a Slnečným pobrežím, 20 km severovýchodne od Burgasu a 18 km južne od Slnečného pobrežia. Rozprestiera sa na skal-
natom 2 km dlhom polostrove, obklopeného morom a slanými jazerami, kde sa ťaží morská soľ. Návštevníkom sú k dispozícii 3 pieskové pláže- severná, južná a čierna s 
liečivým bahnom a pieskom, ktorý obsahuje železo, mangán a magnézium. V meste je množstvo obchodov, reštaurácií, kaviarni, diskoték, rôzne atrakcie pre deti, ale aj 
cirkus a lunapark. Neďaleko mesta sa nachádza slané jazero, z ktorého sa ťaží bahno na liečenie chorôb pohybového ústrojenstva, kožné alergie, gynekologické choroby 
a ischias. Mestečko je charakteristické aj svojim rybárskym prístavom, továrňou na výrobu koňakov Pliska a Pomorie. 

Poloha: hotel sa nachádza za hotelom 
Sunny Bay v letovisku Pomorie, niekoľko 
metrov od pláže a len 80 m od centra 
mesta. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
recepcia, lobby bar, terasa, a-la-carte 

reštaurácia, minimarket na mieste, 
trezor (za príplatok), výťah, bezplatné 
parkovisko.
Ubytovanie: Izby 1/2+1, 1/2+2 
- dvojlôžková izba s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek, kúpeľňa (sprcha 

a WC), TV, minichladnička, telefón, kli-
matizácia, terasa.
Stravovanie: raňajky. Možnosť dokú-
piť večere, viac info v CK.
Pláž: piesočnatá, 80 m od hotela.

Poloha: nachádza sa v južnej časti 
mesta Pomorie, v jednom z najstarších 
rekreačných rezortov na pobreží Čierne-
ho mora.
Služby, šport, zábava: recepcia, 
reštaurácia s terasou, pizza, bary, dva 
vonkajšie bazény (aj pre deti), slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma, športové 

centrum, detský klub s riadeným prog-
ramom, výťah, lobby bar, obchody so 
suvenírmi, Wifi pripojenie na recepcii 
hotela zdarma, za poplatok – (fitness, 
sauna, masáže), možnosť parkovania pri 
hoteli (za poplatok)
Ubytovanie: Izby 1/2 – dvojlôžková 
izba, kúpeľňa/WC, TV, klimatizácia, vý-

hľad na mesto.
Izby 1/2+1 – dvojlôžková izba s mož-
nosťou až dvoch prísteliek, kúpeľňa/WC, 
TV, klimatizácia, výhľad na more.
Stravovanie: all inclusive – raňajky, 
obedy, večere formou bufetu.
Pláž: piesočnatá, priamo pri hoteli.

Poloha: Hotel Zeus stojí v blízkosti 
starej časti letoviska Pomorie, len pár 
minút pešo od centrálneho námestia a 
pešej zóny. Od letiska v Burgase je hotel 
vzdialený necelých 15 km. 
Služby, šport, zábava: vstupná hala 
s recepciou, centrálny trezor na recepcii 

(za poplatok), centrálne klimatizované 
priestory, reštaurácia, wifi vo verejných 
priestoroch zadarmo, vodné športy a 
atrakcie za poplatok. 
Ubytovanie: Izby 1/2+1 - klimati-
zované dvojlôžkové izby s možnosťou 2 
prísteliek (rozkladacie dvojlôžko), SAT/

TV, minibar, kúpeľňa (sprcha, WC, sušič 
vlasov), balkón. 
Stravovanie: raňajky. 
Pláž: cca 300 m, široká piesková pláž s 
pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a 
slnečníky za poplatok.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, raňajky, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zdarma. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, all inclusive, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Osoba nad 12 rokov na prístelke 20%

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí na základnom lôžku v 1/2 a 1/ 3, pobytovú taxu, raňajky, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zdarma. Osoba nad 12 rokov na prístelke 20%.

Hotel CENTRAL PLAZA ***

Hotel FESTA ****

Hotel ZEUS ***

Typ strava 15.6.-6.7. 2019 6.7. - 31.8.2019 31.8. - 21.9. 2019 
1/ 2+1, 1/2+2 raňajky 179 209 179

Typ strava 15.6. - 6.7. 2019 6.7. - 24.8.2019 24.8. - 21.9. 2019 
1/ 2, 1/2+1 ALL 459 569 459

Typ strava 15.6. - 6.7. 2019 6.7. - 24.8.2019 24.8. - 21.9. 2019 
Os. v 1/ 2, 1/ 3 raňajky 179 189 159
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Nesebar
Starodávne prístavné, rybárske mestečko vzdialené 32 km severne od Burgasu. Patrí medzi pamiatkovo chránené územia, ktoré sú zapísané v zozname kultúrnych pa-
miatok UNESCO. Starú časť Nesebaru tvoria typické drevené balkánske domčeky, malé obchodíky a kaviarničky zasadené v úzkych krivolakých uličkách. Nachádza sa na 
bývalom ostrove, ktorý je s pevninou spojený úzkou šijou. Transfer z letiska trvá asi 20 min. 

Poloha: Rezort sa nachádza 150 m od 
pláží Slnečného pobrežia a do mesta 
Nesebar sa dá dostať pešo približne za 
20 min.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
nočný klub, bar, vnútorný a vonkajší ba-
zén, wellness, jacuzzi, fitnes, volejbalové 
ihrisko, konferenčné haly, športový a 
detský riadený program, Wifi, parkova-
nie.
Ubytovanie: Izba 2+2 – dvojlôžko-
vá izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa/

WC, klimatizácia, mini bar, telefón, bal-
kón s výhľadom na mesto/výhľadom na 
more.
Suite 2+2 – dvojlôžková spálňa, obý-
vacia izba s možnosťou dvoch prísteliek, 
kúpeľňa/WC, klimatizácia, mini bar, te-
lefón, balkón s výhľadom na more.
Stravovanie: all inclusive – raňajky, 
obedy, večere formou bufetových stolov.
Pláž: piesočnatá pláž, 150 m.

Poloha: Hotel Mirage sa nachádza v sa-
mom srdci historického a romantického 
mesta Nessebar. Hotel je len pár krokov 
od svojich známych barov a reštaurácií.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
terasa s bazénom, detský bazén, super-
market, lobby bar, fitness centrum, sau-
na, turecký parný kúpeľ, masáže, stolný 
tenis, detské ihrisko, 2 výťahy, parkova-
nie. Wifi zadarmo.
Ubytovanie: Izby 2 + 1 - dvojlôžková 

spálňa, otvorená obývacia izba s rozkla-
dacou pohovkou pre 1 osobu, vybavená 
kuchyňa s jedálenským kútom, chlad-
nička a mraznička, keramická doska, 
varná kanvica, hriankovač, kúpeľňa s 
vaňou,WC, klimatizácia, TV, terasa.
Stravovanie: raňajky. Možnosť dopla-
tiť večere, viac info v CK.
Pláž: piesočná, priamy prístup na pláž 
po schodoch.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, all inclusive, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný 
príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, pobytovú taxu, raňajky, cena je s dph. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, delegátsky poplatok 15,-€/os./pobyt (povinný 
príplatok)
Zľavy: Dieťa do 12 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava.

Hotel FESTA PANORAMA ****

Hotel Mirage ****

Typ strava 15.6.- 6.7. 
2019 

6.7. - 24.8. 
2019

24.8. - 21.9. 
2019 

1/ 2+1 mesto ALL 439 549 439
1/ 2+1 more ALL 459 569 459

Typ strava 1.6. - 
15.6.2019 

15.6. - 
10.8.2019 

10.8. - 
21.9.2019 

1/ 2+1 raňajky 259 349 259
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Slovensko

Slovensko, krajina nachádzajúca sa v srdci Európy, je ako stvorená pre strávenie príjemnej letnej i zimnej dovolenky. 
Poskytuje ideálne podmienky pre všetky druhy rekreácie, ponúka veľmi veľa možností turistiky, cykloturistiky, zjazdového 
a bežeckého lyžovania, kúpania a vodných športov. Najväčšou pýchou Slovenska sú Vysoké Tatry so svojimi nespočetnými 
plesami, ale i ďalšie pohoria. Taktiež sú populárne slovenské kúpele, termálne kúpaliská, jazerá, priehrady, národné parky, 
kultúrno– historické pamiatky, hrady, zámky a ďalšie väčšie i menšie slovenské mestá.

ŠTÚROVO
Štúrovo sa nachádza na ľavom brehu Dunaja oproti maďarskému mestu Esztergom (Ostrihom). Mestá spojuje most Márie Valérie. Celému okoliu dominuje Ostrihomská 
bazilika. V Štúrove a v jeho blízkom okolí nájdete naozaj širokú paletu atrakcií: mestské múzeum, mestská galéria, kostol Sv. Imricha. Nezabudnite sa vybrať na výletnú plavbu 
po Dunaji. V letných mesiacoch poskytuje oddych tisíckam rekreantov jedno z najväčších kúpalísk na Slovensku, VADAŠ. 
Termálne kúpalisko VADAŠ– zaberá plochu 25ha, ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka. Na kúpalisku nájdete 7 vonkajších bazénov a 1 krytú pla-
váreň, medzi nimi masážny bazén, vonkajší sedací bazén s celoročnou prevádzkou a jedinečný bazén s umelým vlnobitím na Slovensku, detský bazén, v ktorom si deti nájdu 3 
šmýkačky a vodný hríb. Väčšie deti priláka bazén Hviezda s vodnými preliezačkami, vodnou lezeckou stenou a malými basketbalovými košmi. Bazény sú zásobované termálnou 
vodou z hĺbky 130 m a jej výstupná teplota dosiahne 39 °C. V areáli kúpaliska nájdete aj: ihrisko na plážový volejbal a futbal, streetbalové ihrisko, minigolf, tenisové kurty, stolný 
tenis, trampolínu, nafukovaciu šmýkačku, kolotoče, kútik na maľovanie pre deti, herňu, gokartovú dráhu, vodné bicyklovanie a člnkovanie na jazere, rybolov. Vonkajšia časť 
kúpaliska je v prevádzke od 2.mája do 18.septembra.

Poloha: apartmány sú situované pria-
mo v areáli kúpaliska Vadaš - v chatovej 
osade Westend v dvoch chatách. V kaž-
dej chate sú 4 apartmány. 

Ubytovanie: App/4-6 – 1x spálňa 
pre 4 osoby a 1x kuchyňa s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby, elektrický dvojplat-
ničkový varič, základná riadová súprava, 

malá chladnička, mikrovlná rúra, stôl 
a 4 stoličky, kúpeľňa/WC, LCD TV, wifi 
pripojenie. 
Stravovanie: individuálne. 

Poloha: štúdiá sú situované priamo v 
areáli kúpaliska Vadaš - v chatovej osade 
Westend v dvoch chatkách. V každej cha-
te sú 3 štúdiá. Iba 1 chata má drevené 
posedenie, gril a hojdačky (info v CK).
Ubytovanie: Štúdio/2-4 - jedna 
miestnosť, 2 oddelené lôžka, rozťahovací 

gauč pre 2 osoby, kuchynský kút, elek-
trický dvojplatničkový varič, základná 
riadová súprava, malá chladnička, mik-
rovlnka, malý stolík a 4 stoličky bez ope-
radla, kúpeľňa/WC, TV, wifi pripojenie. 
Štúdio/4-5 - jedna miestnosť, 2 od-
delené lôžka, rozťahovací gauč pre 2 

osoby, 1x rozkladacia posteľ pre dieťa, 
kuchynský kút, elektrický dvojplatničkový 
varič, základná riadová súprava, malá 
chladnička, mikrovlnka, malý stolík a 4 
stoličky bez operadla, kúpeľňa/WC, TV, 
wifi pripojenie. 
Stravovanie: individuálne. 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu pre 4 až 6 osôb na 7 nocí, wifi, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, parkovanie, lístky do areálu kúpaliska Vadaš 
pre 4 až 6 osôb na celý pobyt, DPH.
Cena nezahŕňa: miestne poplatky, poplatok za tobogany, čipové karty, ležadlá a slnečníky - platia sa na mieste, cestovné poistenie - nepovinné, platí sa v CK.
Pes nie je možný.

Cena zahŕňa: prenájom štúdia na 7 nocí, wifi, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, parkovanie, lístky do areálu kúpaliska Vadaš pre 2 až 5 osôb na 
celý pobyt, DPH.       
Cena nezahŕňa: miestne poplatky, poplatok za tobogany, čipové karty, ležadlá a slnečníky - platia sa na mieste, cestovné poistenie - nepovinné, platí sa v CK.  
Pes nie je možný.       
Kúpalisko Vadaš je otvorené od 28.04. - 15.09.2019, o otváracích hodinách sa informujte v N.I.K. Slovakia. Toboganový park je v prevádzke od júna do augusta.  
Kúpalisko si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby v prípade zlého počasia aj počas letných dní (jún – august). 

Typ 
apartmánu 28.04. - 26.05. 26.05. - 09.06. 09.06. - 16.06.

01.09. - 22.09. 16.06. - 30.06. 30.06. - 25.08. 25.08. - 01.09.

App/4-6 360 440 500 560 680 560

Typ 
štúdia 28.04. - 26.05. 26.05. - 09.06. 09.06. - 16.06. 16.06. - 30.06. 30.06. - 25.08. 25.08. - 01.09. 01.09. - 22.09.

Št/2-4 280 330 380 420 560 420 360
Št/2-5 300 360 420 470 590 470 390

Apartmány na VADAŠI (4 až 6 osôb)

Štúdiá na VADAŠI (2 až 5 osôb)

Štúrovo
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Poloha: vilová štvrť Štúrova, cca 900 m 
od areálu kúpaliska. 1x drevené pose-
denie s grilom. 
Ubytovanie: Štúdio/2-4 – jedna 

izba s manželskou posteľou a rozťaho-
vacím gaučom, kuchynský kút, základná 
riadová súprava, malá chladnička, elek-
trický dvojplatničkový varič, kúpeľňa/

WC, TV, wifi pripojenie, balkón alebo 
terasa. 
Stravovanie: individuálne.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, wifi, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, parkovanie, DPH.
Cena nezahŕňa: miestne poplatky, vstupy na bazény, poplatok za tobogany, čipové karty, ležadlá a slnečníky - platia sa na mieste, cestovné poistenie - 
nepovinné, platí sa v CK.
Zľavy: 
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a služby zdarma.
Pes: 6 eur/deň

Veľkonočný pobyt v T: 18.04. - 22.04.2019: 18 €/os./noc. (Pobyt na min. 3 noci).

Vonkajšie kúpalisko Vadaš je otvorené od 28.04. - 15.09.2019, o otváracích hodinách sa informujte v N.I.K. Slovakia. Toboganový 
park je v prevádzke od júna do augusta. 
Kúpalisko si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby v prípade zlého počasia aj počas letných dní (jún – august). 
Vnútorné wellness centrum Vadašu je k dispozícii celoročne za poplatok.
V ostatných termínoch je otvorené za poplatok aj maďarské kúpalisko v Ostrihome.

Typ 
štúdia 03.03.-31.03. 31.03. - 18.04. 22.04. - 26.05.

01.09. - 15.09. 26.05. - 09.06. 09.06. - 30.06.
25.08. - 01.09. 30.06. - 25.08. 15.09. - 23.12.

Št/2-4 255 270 280 300 350 450 240

Dom štúdiá PETRA

Štúrovo

Poloha: vilová štvrť Štúrova (pri štú-
diách Petra), cca 15 min. pešou chôdzou 
od centra a areálu kúpaliska Vadaš. K 
dispozícii drevené posedenie, gril, wifi 
pripojenie. 

Prízemie: spoločenská miestnosť pre 
30 osôb, 2x WC. 
Prvé poschodie: App/7-8 – 3x spál-
ňa (1x 1/2 a 2x 1/3), 1x obývacia izba, 
kuchyňa s jedálenským kútom, chladnič-

ka, kúpeľňa/vaňa/WC, TV. 
Podkrovie: App/6 - 3x 1/2 spálňa, 1x 
kuchyňa, chladnička, mikrovlnka, kúpeľ-
ňa/ sprchovací kút/ 2x WC, TV. 
Stravovanie: individuálne.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, wifi, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, parkovanie, DPH.
Cena nezahŕňa: miestne poplatky, vstupy na bazény, poplatok za tobogany, čipové karty, ležadlá a slnečníky - platia sa na mieste, cestovné poistenie - 
nepovinné, platí sa v CK.
Zľavy: 
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a služby zdarma.
Pes: 6 eur/deň

Veľkonočný pobyt v T: 18.04. - 22.04.2019: 18 €/os./noc. (Pobyt na min. 3 noci).

Vonkajšie kúpalisko Vadaš je otvorené od 28.04. - 15.09.2019, o otváracích hodinách sa informujte v N.I.K. Slovakia. Toboganový 
park je v prevádzke od júna do augusta. 
Kúpalisko si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby v prípade zlého počasia aj počas letných dní (jún – august). 
Vnútorné wellness centrum Vadašu je k dispozícii celoročne za poplatok.
V ostatných termínoch je otvorené za poplatok aj maďarské kúpalisko v Ostrihome.

Typ 
apartmánu 04.03. - 31.03.

31.03. - 18.04.
22.04. - 26.05.
01.09. - 15.09.

26.05. - 09.06.
09.06. - 30.06.
25.08. - 01.09.
27.12. - 02.01.

30.06. - 25.08. 15.09.- 23.12.

App/7-8 430 480 500 540 680 430
App/6 410 410 450 490 550 380

Dom PETRA
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Poloha: nachádza sa medzi Banskou 
Štiavnicou a dedinkou Sv. Anton na sa-
mote, 6 km od lyžiarskeho strediska Sa-
lamandra resort. Penzión pozostáva zo 
štyroch samostatných objektov: A, B, C, D. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
altánky s grilmi na príjemné posedenia 
v prírode s možnosťou opekania, stolno-
tenisový stôl, možnosť zapožičania bicyk-
lov. Wifi pripojenie v objektoch B, D. 
Objekt „A“ Prízemie: App/5-7– 
1x1/3 spálňa, obývacia izba pre 2-4 oso-
by, kuchyňa, mikrovlna rúra, umývačka 
riadu, chladnička, TV, kúpeľňa/vaňa/
WC. 
App/4-5 – 1x1/3 spálňa, obývacia 
izba pre 2 osoby s kuchynským kútom, 
chladnička, TV, mikrovlna rúra, kúpeľňa/

sprcha/WC. 
Podkrovie: Štúdio/4-5 – izba pre 5 
osôb, kuchynský kút, chladnička, mikro-
vlna rúra, TV, kúpeľňa/sprcha/WC.
Štúdio/2-4 –  izba pre 4 osoby, ku-
chynský kút, chladnička, mikrovlna rúra, 
TV, kúpeľňa/sprcha/WC. 
2x 1/2 – kúpeľňa/sprcha/vaňa/WC, 
TV, chladnička. 
Objekt „B“ Prízemie: 2x Štú-
dio/4-5 – izba pre 5 osôb, manželská 
posteľ, rozťahovací gauč pre 2 osoby, 1 
samostatné lôžko, kuchynský kút, chlad-
nička, TV, mikrovlna rúra, kúpeľňa/spr-
cha/WC. 
Podkrovie: 2x Štúdio/4 – izba pre 
4 osoby, manželská posteľ, rozťahovací 
gauč pre 2 osoby, kuchynský kút, chlad-

nička, mikrovlna rúra, kúpeľňa/sprcha, 
WC, TV. 
Objekt „D“ Prízemie: 1x App/6– 
1x 1/2 spálňa, 1x 1/2 spálňa vo výklenku 
bez dverí, obývacia izba s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby a kuchynským kú-
tom, chladnička, mikrovlna rúra, kúpeľ-
ňa/sprcha/WC, TV. 
1x App/4 – 1x 1/2 spálňa, kuchynský 
kút s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby, 
chladnička, mikrovlna rúra, kúpeľňa/
sprcha/WC, TV. 
1. poschodie: 2x 1/2+1– manželská 
posteľ, chladnička, mikrovlna rúra, kú-
peľňa/sprcha/WC, TV. 
Objekt „C“ - reštaurácia. 

Cena zahŕňa: ubytovanie dosp. os., dieťa 3-12r. v apartmáne, štúdiu, izbe podľa cenníka/ noc, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, DPH, parkova-
nie. 
Cena nezahŕňa: miestne poplatky - platia sa na mieste, cestovné poistenie - nepovinné, platí sa v CK. 
Wifi - v objektoch B, D. 
Poplatky v penzióne: 
Osoba v 1/1 izbe 30 eur/osoba/noc. Pri prenájme štúdia jednou osobou - platí cenu za 2 dosp. osoby a pri prenájme apartmánu platí cenu za 3 dosp. 
osoby. 
Polpenzia: 12 € /os./deň.
Raňajky: 5 € /os./deň.
Obed: 7 € /os./deň.
Večera: 7 € /os./deň.
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a služby zdarma. 
Pes:  6 € /pes/deň.
 
Dĺžka pobytov a nástupy na pobyt: 
V čase Silvestra, Vianoc a Veľkej Noci - pobyt na min. 4 noci. V čase Hubertových a Salamandrových dní - pobyt na min. 2 noci. 
Nástupy pri týždenných pobytoch nedeľa- nedeľa. 

Typ 
ubytovania

24.12. - 06.01.
18.04. - 22.04.
30.06. - 15.09.

06.01. - 10.02.
10.03. - 18.04.
22.04. - 30.06.
15.09. - 22.12.

10.02. - 10.03.

Os. v app. 21 19 19
Dieťa 3-12 r. v app. 15 14 14
Os. v štúdiu 21 17 18
Dieťa 3-12r. v štúdiu 15 12 13
Os. v izbe 20 16 16
Dieťa 3-12r. v izbe 14 11 11

Penzión KREMENISKO

BANSKÁ ŠTIAVNICA
Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V roku 1993 sa jej dostalo medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta 
spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. História mesta je úzko spätá s baníctvom (ťažba zlata a 
striebra). V okolí mesta môžete nájsť umelo vytvorené banské jazerá– tajchy (Počúvadlo, Kolpašské, Richňavské a Hodrušské tajchy, Vindšachta, Evička, Klinger), poskytujúcich 
turistom ideálne podmienky pre oddych a rekreáciu. V zimných mesiacoch je k dispozícii lyžiarske stredisko Salamandra rezort.

Banská Štiavnica
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Slovensko

Typ 
ubytovania

24.12. - 06.01.
18.04. - 22.04.
30.06. - 15.09.

06.01. - 10.02.
10.03. - 18.04.
22.04. - 30.06.
15.09. - 22.12.

10.02. - 10.03.

App/4 mezonet 100 85 87
App/4 95 80 82
App/3 75 59 65

Kúpele na skúšku Počet nocí 02.01. - 18.04.
23.04. - 19.12.

1/2 Goethe bez balkóna 3 215
1/2 Matej Bel bez balkóna 3 209
1/2 Relax Thermal bez balkóna 3 200
1/2 Alžbeta bez balkóna 3 200
1/2 Goethe bez balkóna 4 279
1/2 Relax Thermal bez balkóna 4 269
1/2 Alžbeta bez balkóna 4 260

Banská Štiavnica, Sklené Teplice

Poloha: novo zariadený apartmánový 
dom sa nachádza v pokojnej časti mes-
ta, 1 km od historického centra Banskej 
Štiavnice a 1,9 km od Starého zámku. K 
dispozícii drevené posedenie, gril, wifi 
pripojenie. Je možné sa ubytovať aj s 
domácim miláčikom malého vzrastu do 
6 kg. 

Ubytovanie: App/4 mezonet - 
prízemie: obývacia izba s gaučom pre 2 
osoby a kuchynským kútom, rýchlovarná 
konvica, mikrovlna rúra, chladnička, LCD 
TV, kúpeľňa/sprcha/WC. 
Poschodie: 1/2 spálňa.
App/4 – 1x 1/4 spálňa (manželská po-
steľ + gauč), kuchynský kút, chladnička, 

mikrovlna rúra, LCD TV, kúpeľňa/spr-
cha/WC. 
App/3 - 1x 1/2 spálňa, obývacia izba 
s gaučom a kuchynským kútom, chlad-
nička, mikrovlna rúra, LCD TV, kúpeľňa/
sprcha/WC. 
Stravovanie: individuálne.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu/ noc, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, parkovanie, wifi, DPH. 
Cena nezahŕňa: miestne poplatky - platia sa na mieste, cestovné poistenie - nepovinné, platí sa v CK. 

Poplatky v penzióne: 
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a služby zdarma. 
Pes:  6€ /pes/deň.
 
Dĺžka pobytov a nástupy na pobyt: 
V čase Silvestra, Vianoc a Veľkej Noci - pobyt na min. 4 noci. V čase Hubertových a Salamandrových dní - pobyt na min. 2 noci. 
Nástupy pri týždenných pobytoch nedeľa- nedeľa. 

Apartmánový dom MÁRIA

SKLENÉ TEPLICE
Sklené Teplice ležia v doline na úpätí Štiavnických vrchov, cez ktorú preteká potok Teplá. Núkajú sa možnosti aktívnej rekreácie: horská turistika, cykloturistika. V zimnom období 
zjazdové a bežecké lyžovanie v lyžiarskych strediskách v Štiavnických vrchoch (napr. Skalka pri Kremnici, Salamandra resort). Práve v Sklených Tepliciach vyviera až 14 termálnych 
vápenato- horečnatých prameňov, priaznivo pôsobiacich pri liečbe chorôb pohybového systému a nervových ochorení. Okrem termálneho kúpaliska s troma bazénmi s teplo-
tou vody 26°C– 36°C sa v Sklených Tepliciach nachádzajú štyri kryté bazény s celoročnou prevádzkou s termálnou vodou od 37°C do 52°C. Zvláštnosťou kúpeľov je jaskynný 
parný kúpeľ – Parenica.

Poloha: ležia v meste Sklené Teplice. Tvo-
ria ich kúpeľné domy - (Alžbeta, Matej Bel, 
Relax Thermal, Goethe a Mária Terézia). 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
Kursalón – (hlavná recepcia), denný 
bar, vonkajšie ohnisko, vonkajší bazén 
s vírivkou prepojený s vnútorným bazé-
nom, 5 druhov sáun, vírivá kaskáda, ma-
sáže, rašelinové zábaly, lymfodrenáže, 
elektroliečba, vodoliečba, balneoproce-
dúry, magnetoterapia, zdravotnícke za-
riadenie poliklinika, jaskyňa „Parenica“, 
solárium, fitnes, kaderníctvo, pedikúra, 
manikúra, čistiareň. 
Ubytovanie: Alžbeta: izby 1/2 bez 
balkóna – TV, telefón, wifi, chladnička, 

sprcha/WC. Jedáleň na prízemí.
Matej Bel: bunkové izby 1/2 bez balkó-
na- TV, telefón, chladnička, wifi, sprcha/
WC. Stravovanie v KD Alžbeta, ktorá je 
vzdialená cca 330 m od Mateja Bela. 
Goetheho dom: izby 1/1, 1/2 s balkó-
nom, App/2 - TV, telefón, minibar, wifi, 
sprcha/WC. V kúpeľnom dome sa na-
chádza termálny bazén a vodoliečebné 
procedúry. Na stravu sa dochádza do KD 
Alžbeta, cca 150 m. Objekt je vybavený 
výťahom a spojený s Kursalónom. 
Relax Thermal: izby 1/2, 1/2+2 bun-
kové - TV/SAT, telefón, chladnička, wifi, 
sprcha/WC, s a bez balkóna. Priamo v 
budove kúpeľného domu Relax Thermal 

je bazén, saunový svet (fínska sauna, 
infrasuna, ľadopád a tepidárium), ma-
sáže, rašelinové zábaly, lymfodrenáže, 
elektroliečba, vodoliečba, balneopro-
cedúry, magnetoterapia, ambulancia 
lekára a sestier, fitness, recepcia s 
občerstvením a suvenírmi, denný bar, 
kongresová sála, jedáleň, denný bar, 
recepcia. Mária Terézia: bunkové 
izby – chladnička, spoločná sprcha/
WC na chodbe na každom poschodí. K 
dispozícii je spoločenská miestnosť s TV. 
Stravovanie v KD Alžbeta cca 60 m. 
Stravovanie: raňajky (bufetové stoly), 
obedy, večere v kúpeľnom dome KD 
Alžbeta.

Cena kúpeľov na skúšku zahŕňa: ubytovanie dosp. os./ 3 noci podľa KD, plnú penziu, lekársku konzultáciu, 5-11 procedúr podľa počtu objednaných 
nocí, vstup do fitness, wifi, parkovanie, DPH.
Cena kúpeľov na skúšku zahŕňa: ubytovanie dosp. os./ 4 noci podľa KD, plnú penziu, lekársku konzultáciu, 5-11 procedúr podľa počtu objednaných 
nocí, vstup do fitness, wifi, parkovanie, DPH.
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Zľava: dieťa 0-3 r. zdarma, bez nároku na lôžko
dieťa 3-12r. na prístelke - 50% bez liečebných procedúr

Liečebné termálne kúpele SKLENÉ TEPLICE
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Slovensko Vyhne, Turčianske Teplice

VYHNE
V unikátnej prírode Štiavnických vrchov sa nachádza obec Vyhne so starodávnou tradíciou kúpeľníctva. Prírodná termálna voda s teplotou 36,5 °C má vysoký obsah železa a 
svojimi liečivými účinkami blahodárne pôsobí na: zápaly nervov, ženské choroby, svalové reumatizmy, kožné choroby, srdcové choroby, stavy po operáciách.

Poloha: nachádza sa v krásnej prírode, 
vo Vyhniach, v blízkosti Vodného raja 
Vyhne. Služby, šport, zábava: reštaurá-
cia, lobby bar a brasserie s terasami, 
vináreň s krbom, kongresové centrum 

s 3 kongresovými halami, wellness cen-
trum (termálny bazén, whirlpool, hyd-
romasážny box, jaccuzzi, saunový svet, 
kneippov kúpeľ, tepidárium). 
Ubytovanie: 1/2 izba – možnosť prí-

stelky, SAT/TV, wifi pripojenie, telefón, 
kúpeľňa s WC, župan. 
Stravovanie: raňajky – formou bufe-
tu, obedy a večere - výber z menu.

Cena hyper relax pobytu zahŕňa: ubytovanie osoba/ 3 nocí podľa cenníka, plnú penziu, vstup do wellness (whirpool a relaxačný bazén, tepidárium, 
kneipov kúpeľ, 3 druhy sáun od 15:00 hod.), 1x 20 min. masáž chrbta, privítací nápoj, župan, wifi, stolný tenis, parkovanie, DPH.
Cena termál relax pobytu zahŕňa: ubytovanie osoba/ 3,4, 5 nocí podľa cenníka, polpenziu, vstup do wellness (whirpool a relaxačný bazén, tepidárium, 
kneipov kúpeľ, 3 druhy sáun od 15:00 hod.), župan, wifi, stolný tenis, parkovanie, DPH.
Cena Senior 62+ pobytu zahŕňa: ubytovanie osoba/ 4 noci, polpenzia, vstup do wellness (whirpool a relaxačný bazén, tepidárium, kneipov kúpeľ, 3 
druhy sáun od 15:00 hod.), privítací drink, 1x za pobyt káva s koláčom, župan, parkovanie, wifi, stolný tenis a šípky, DPH. (nástup na pobyt ne-štvr.).
Cena maxi relax pobytu zahŕňa: ubytovanie osoba/ 7 nocí podľa cenníka, polpenziu, vstup do wellness (whirpool a relaxačný bazén, tepidárium, 
kneipov kúpeľ, 3 druhy sáun od 15:00 hod.), privítací nápoj, župan, wifi, stolný tenis, parkovanie, DPH. Nátup na pobyt ne-ne.
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).

Typ pobytu Počet nocí 02.01. - 18.04.
23.04. - 20.12.

Hyper Relax 3 270
Termál relax 3 199
Termál relax 4 235
Termál relax 5 260
Senior 62+ 4 219
Maxi relax 7 365

Hotel TERMÁL**

TURČIANSKE TEPLICE
Mesto sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny, približne 25 km od Martina. Turčianska termálna voda vyviera z pohorí Veľkej Fatry a Kremnických vrchov a jej teplota sa 
pohybuje od 38 - 47 °C. Ako jediné kúpele na Slovensku sa zameriavajú na choroby obličiek a močových ciest. Spa & Aquapark (kľudový, relaxačný, plavecký a sedací bazén, 
whirlpool, tobogany, minigolf), sa nachádza neďaleko kúpeľov.

Poloha: ležia medzi mestami Martin 
a Banská Bystrica. Pozostávajú z liečeb-
ných domov: Veľká Fatra 4*, Veľká Fatra 
3*, Aqua 2*, Royal Palace 5*. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
kaviareň, lobby bar, kongresová miest-
nosť, zmenáreň, lekáreň, kaderníctvo a 
pedikúra, solárium, bazén Olympic, bal-

neoprevádzka (1. vodoliečba – aroma-
terapia, rašelinový, bahenný, minerálny 
a bylinný kúpeľ, 2. teploliečba – parafi-
nový a rašelinový obklad, 3. elektrolieč-
ba – magnetoterapia, bioptron, laser, 
solux, 4. liečba zlatom, 5. saunový svet). 
Ubytovanie: LD Veľká Fatra 4* a 
KD Veľká Fatra 3* - 1/1, 1/2 izba- rá-

dio, telefón, wifi, TV/SAT, minibar, kúpeľňa 
s WC, balkón. Priamo v budove sa nachá-
dzajú balneoprevádzka, bazén Olympic, 
reštaurácia, kozmetika, výťah, detský kútik, 
kaviareň Maximilián, lobby bar. 
LD Aqua ** - 1/1, 1/2 izba – rádio, 
TV/SAT, kúpeľňa s WC, s a bez balkóna. 
Stravovanie a balneoprevádzka vo Veľkej 

Fatre, cca 200 m. Spa & Aquapark je 50 m. 
LD Royal Palace 5* - 1/1, 1/2 izba 
– telefón, TV/SAT, internet, klimatizácia, 
kúpeľňa/WC, niektoré izby balkón. V 
plne zrekonštruovanej budove nájdete: 
balneoprevádzku, reštauráciu a bar. 
Stravovanie: raňajky, obed a večera 
vo Veľkej Fatre a v Royal Palace.

Cena pobytu Klasik zahŕňa: ubytovanie na 
osobu/7 nocí, plnú penziu, konzultáciu lekára, 
21 liečebných procedúr - stanovených lekárom, 
vstup do plaveckého bazéna, fitness, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, miestne poplatky, 
cestovné poistenie (nepovinné).

Cena pobytu Medicínsky wellness za-
hŕňa: ubytovanie na osobu/3 noci, plnú penziu, 
konzultáciu lekára, 1x lazuritový perličkový kúpeľ, 
1x špeciálna masáž 45 min., 1x termoterapia, 3x 
dvojhodinový vstup do Spa aquaparku, vstup do 
bazéna, fitness, DPH. 
Cena nezahŕňa: dopravu, miestne poplatky, 
cestovné poistenie (nepovinné).

Cena pobytu Senior 55+ zahŕňa: ubytova-
nie na osobu/5 nocí, polpenziu, konzultáciu leká-
ra, 10 liečebných procedúr, vstup do plaveckého 
bazéna, fitness, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, miestne poplatky, 
cestovné poistenie (nepovinné).

Cena pobytu Spa & Aquapark zahŕňa: 
ubytovanie na osobu/5 nocí, polpenziu, konzul-
táciu lekára, 5x 3 hod. vstup do Spa & Aquaparku, 
vstup do plaveckého bazéna, fitness, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, miestne poplatky, 
cestovné poistenie (nepovinné).

Liečebný pobyt Klasik Počet nocí
07.01. - 17.04.
23.04. - 30.04.
01.10. - 23.12.

01.05. - 30.09.

1/2 Veľká Fatra 4* a 3* 7 500 560
1/2 Aqua ** 7 400 430

Medicínsky wellness Počet nocí
07.01. - 17.04.
23.04. - 30.04.
01.10. - 23.12.

01.05. - 30.09.

1/2 Veľká Fatra 4* a 3* 3 265 295
1/2 Aqua ** 3 195 215

Senior 55+ Počet nocí
07.01. - 17.04.
23.04. - 30.04.
01.10. - 23.12.

01.05. - 30.09.

1/2 Veľká Fatra 4* a 3* 5 320 355
1/2 Aqua ** 5 245 270

Spa & Aquapark Počet nocí 07.01. - 17.04.
23.04. - 23.12.

1/2 Veľká Fatra 4* a 3* 5 355
1/2 Aqua ** 5 252

Kúpele Turčianske Teplice
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Slovensko Piešťany, Dolná Strehová

PIEŠŤANY
Mesto leží na juhozápadnom Slovensku, na pravom brehu rieky Váh. Pozdĺž ľavého brehu rieky sa nachádza kúpeľný ostrov s termálnymi prameňmi. Lieči sa tu: reumatizmus, 
ischias, stavy po úrazoch a ortopedických operáciách, nervové ochorenia, osteoporóza. Základnými prírodnými liečivými zdrojmi piešťanských kúpeľov sú sadrovo-sírna termál-
na voda s teplotou 67-69 °C a liečivé sírne bahno. Piešťany sú mestom parkov, spoločenského života a kultúry.

Poloha: nachádza sa v kúpeľnom mes-
te Piešťany, cca 400m od jazera Sĺňava. 
Služby, šport, zábava: recepcia, re-
štaurácia, konferenčná sála, denný bar s 
TV a DVD a letnou terasou, kaviareň, WiFi 
pripojenie, knižnica, hotelový sejf, poži-
čiavanie športového náradia a spoločen-
ských hier, relax centrum (krytý relaxačný 
bazén, fínska sauna, solárium, masážne 
kreslo, masáže, oxygenoterapia, vodolieč-
ba, elektro a svetloliečba), fitness, beauty 

centrum, požičovňa bicyklov, joga, stolný 
tenis, nordic walking, loptové hry, petan-
gque, rotopedy, steper. 
Ubytovanie: Bezbariérové izby 
1/1, 1/2, 1/3 – TV/SAT, rádio, tele-
fón, WI-FI, kúpeľňa/sprcha/WC balkón 
s kreslami a stolíkom, chladnička za 
doplatok. 
Stravovanie: raňajky - teplý a studený 
bufet, obedy, večere- výber z menu.

Cena seniorského pobytu zahŕňa: ubytovanie osoba/5 nocí, polpenziu, vstup do krytého bazéna, 
tanečné večery v stredu a piatok, nordic walking na pol dňa, wifi, 5x procedúru (klasickú masáž, para-
fango zábal, perličkový kúpeľ, 2x oxygenoterapiu), DPH.
Cena wellness pobytu zahŕňa: ubytovanie osoba/5 nocí, polpenziu, vstup do krytého bazéna, 
tanečné večery v stredu a piatok, nordic walking na pol dňa, wifi, 10x procedúru (čokoládovú masáž pre 
dámu alebo masáž s aromaolejom pre pána, masáž chodidiel s aromaolejom, relaxačnú masáž šije - 10 
min., kúpeľ so soľou z mŕtveho mora, 2x jacuzzu, 2x horúci zábal rašelinový a parafango, 1x vstup do 
fínskej sauny, 1x vstup do infra sauny na 30 min.), DPH.
Cena pobytu bolestivý chrbát zahŕňa: ubytovanie osoba/5 nocí, polpenziu, vstup do krytého 
bazéna, tanečné večery v stredu a piatok, nordic walking na pol dňa, wifi, lekársku konzultáciu, 10 pro-
cedúr (2x Breussova masáž so zábalom, klasická masáž, relaxačná masáž šije a pliec 10 min., 3x horúci 
zábal, 2x elektroliečba, 1x oxygenoterapia), DPH.
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Zľava: dieťa do 3r. zdarma

Cena chuť Piešťan zahŕňa: ubytovanie osobu/4 noci, polpenziu, vstup do krytého bazéna, tanečné 
večery v stredu a piatok, nordic walking na pol dňa, 1x čiastočný bahenný a suchý zábal, 2x minerálny 
kúpeľ + suchý zábal, 1x klasická masáž, 1x oxygenoterapia, 1x elektroliečba, 2x škola chrbta, DPH.
Cena harmónia pobytu zahŕňa: ubytovanie osoba/4 noci, polpenziu, vstup do krytého bazéna, 
tanečné večery v stredu a piatok, nordic walking na pol dňa, wifi, 7x procedúru (2x klasická masáž, 
vírivka, parafango a rašelinový zábal, parafínový zábal, kúpeľ so soľou z mŕtveho mora), DPH.
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Zľava: dieťa do 3r. zdarma

Typ pobytu Počet nocí 02.04. - 16.12.
Chuť Piešťan 4 295
Harmónia 4 285

Typ pobytu Počet nocí 02.04. - 16.12.
Seniorský pobyt 5 325
Wellness pobyt 5 350
Bolestivý chrbát 5 365

Hotel MÁJ ***

DOLNÁ STREHOVÁ
Kúpalisko Strehová leží v severnej časti Ipeľskej kotliny na juhu Slovenska. Areál disponuje šiestimi novo zrekonštruovanými bazénmi, je otvorený počas celého roka. V letnej 
sezóne ponúka 6 bufetov s rýchlym občerstvením, 6 vonkajších bazénov (zábavný, antikorový, vírivý, detský, rekreačný, plavecký) a tri vnútorné bazény. Deti poteší 50 m tobogan, 
dve detské šmýkačky a vodný hríb v detskom bazéne, či detské ihrisko nachádzajúce sa v blízkosti bazénov. Spestrením sú aj vírivé a oddychové bazény pre dospelých. V zlom 
počasí alebo v zime sú k dispozícii vnútorné bazény s termálnou vodou: 1 oddychový, 1 vírivý a 1 detský. Voda v bazénoch s teplotou od 28 do 36 °C blahodarne pôsobí na 
pohybové ústrojenstvo a má priaznivé kozmetické účinky. 

Poloha: sa v areáli termálneho kúpalis-
ka v Dolnej Strehovej medzi Lučencom a 
Veľkým Krtíšom. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
lobby bar s terasou, konferenčné miest-
nosti, detský kútik, Wellness centrum 
- (3x krytý bazén, sauna, tepidárium, 
ľadopád, sprchový svet). K dispozícii Wi-
Fi pripojenie na internet vo verejných 

priestoroch hotela a bezplatné súkrom-
né parkovisko. 
Ubytovanie: 1/2 izba - manželská 
posteľ, možnosť prístelky, LCD TV/SAT, 
telefón, mini-bar, internet, kúpeľňa s WC. 
Rodinná izba/2+2 - manželská posteľ, 
možnosť dvoch prísteliek, LCD TV/SAT, 
telefón, mini-bar, internet, kúpeľňa s WC. 
Stravovanie: raňajky, obed, večera.

Hotel AQUATERMAL ***

Cena pobytu Rodina zahŕňa: prenájom izby/ 4, 5 nocí, plná penzia, neobmedzené Aquatermal 
vstupy do vonkajších a vnútorných bazénov, neobmedzené vstupy do saunového sveta, parkovanie, 
detský kútik, playstation, DPH.
Zľavy: 1x dieťa do 11,99r. na prístelke so službami zdarma, platí len pre pobyt rodina.
Cena pobytu Víkend zahŕňa: prenájom izby/ 3 noci, polpenziu, neobmedzené vstupy do vnútor-
ných bazénov, neobmedzené vstupy do saunového sveta, sobotný hudobný koncert, parkovanie, DPH. 
Nástup: štv. - ne.
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 

Cena zahŕňa: prenájom izby/ 5 nocí, vstupy na vonkajšie bazény na 6 dní, raňajky, DPH. 
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok)  
Zľavy: deti do 5r. bez lôžka zdarma.

Typ pobytu Počet nocí
02.01. - 18.04., 
23.04. - 29.06.
04.09. - 22.12.

29.06. - 03.09.

1/2 Rodina 5   - 729
1/2 Rodina 4   - 585
1/2 Víkend 3 319  -

Typ pobytu Počet nocí
02.01. - 18.04., 
23.04. - 29.06.
03.09. - 20.12.

29.06. - 02.09.

1/2 izba 5 530 669
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VEĽKÝ MEDER
Nachádza sa 10 km od maďarských hraníc a 65 km od Bratislavy. Mesto láka turistov svojím kúpaliskom Thermal Corvinus. Termálna voda s teplotou 27°C - 36°C vystupujúca 
z hĺbky 1500m je vhodná na liečenie ochorení kĺbov, chrbtice, svalstva. Kúpalisko je otvorené počas celého roka a prevádzkuje 9 bazénov, 3 tobogany, aquaaerobic, aquazor-
bing, TARZANIA Veľký Meder- lanový park, športové ihriská, ostrov drobčekov, elektroautíčka, detské ihriská. Krytý komplex okrem bazénov ponúka perličkový kúpeľ, masáže, 
biosolárium, saunový svet, kozmetický salón, magnetoterapiu, reštauráciu a bar. 

Poloha: hotel sa nachádza na okraji 
lesoparku, 80 m od kúpeľného areálu 
Thermal Corvinus Veľký Meder. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
bar, letná terasa, sauna, detské ihrisko, 
pentaque, požičovňa bicyklov, parkova-

nie pred budovou za poplatok. 
Ubytovanie: izby 1/2- možnosť prí-
stelky, telefón, SAT/TV, kúpeľňa/sprcha/
WC, balkón. 
Stravovanie: raňajky, obed, večera.

Hotel THERMAL Varga ***
Poloha: hotel sa nachádza na okraji 
lesoparku, 80 m od kúpeľného areálu 
Thermal Corvinus Veľký Meder. 
Služby, šport, zábava: detské ihris-
ko, petang ihrisko, biliard.
Ubytovanie: izby 1/2 - možnosť prí-

stelky, chladnička, rýchlovarná kanvica, 
sušič na vlasy, telefón, SAT/TV, wifi pripo-
jenie, bezbarierová kúpeľňa/sprcha/WC. 
Stravovanie: raňajky, obed, večera, 
podávajú sa v reštaurácii hotela Thermal 
Varga cca 30 m.

Cena Pohoda 4 zahŕňa: ubytovanie osoba/ 4 noci, 4x polpen-
ziu, župan, 1x privítací nápoj pri prvej večeri, 4x vstupenku na kúpa-
lisko s 1 prerušením, DPH.
Cena Pohoda 5 zahŕňa: ubytovanie osoba/ 5 nocí, 5x polpen-
ziu, župan, 1x privítací nápoj pri prvej večeri, 5x vstupenku na kúpa-
lisko s 1 prerušením, DPH.
Cena nezahŕňa: miestne poplatky, cestovné poistenie (nepovin-
né), parkovanie. Zľavy: dieťa do 3r. bez nároku na služby zdarma.

Typ pobytu
Pohoda - zima

02.01. - 18.04., 23.04. - 23.06.
4 noci 5 nocí

Dosp. osoba 229 269
Senior nad 62 r. 212 252
Dieťa 10 -15r. na prístelke 125 155
Dieťa 3 - 10r. na prístelke 105 125

Hotel AQUA ***

Cena Pohoda 3 zahŕňa: ubytovanie osoba/ 3 noci, 3x polpenziu, župan, 1x privítací nápoj pri prvej večeri, 3x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením, DPH.
Cena Pohoda 4 zahŕňa: ubytovanie osoba/ 4 noci, 4x polpenziu, župan, 1x privítací nápoj pri prvej večeri, 4x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením, DPH.
Cena Pohoda 5 zahŕňa: ubytovanie osoba/ 5 nocí, 5x polpenziu, župan, 1x privítací nápoj pri prvej večeri, 5x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením, DPH.
Cena nezahŕňa: miestne poplatky, cestovné poistenie (nepovinné), parkovanie. Zľavy: dieťa do 3r. bez nároku na služby zdarma.

Typ pobytu
Pohoda - Leto

 23.06. - 29.09.
3 noci 4 noci 5 nocí

Dosp. osoba 199 260 299
Senior nad 62 r. 190 249 285
Dieťa 10 -15r. na prístelke 116 155 175
Dieťa 3 - 10r. na prístelke 99 130 145
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Hotel AQUA ***
Typ pobytu
 Harmónia

02.01. -17.04. a 23.04. - 18.12.
3 noci 4 noci 5 nocí

1/2 izba 455 585 715

Typ izby 02.01. - 17.04.
23.04. - 14.12.

1/2 izba poschodie 228
Prístelka dt.5-12r. 119
Prístelka od 12r. 155

Veľký Meder, Patince

Poloha: sa nachádza v obci Veľký Me-
der, 20 m od kúpaliska Thermal Corvinus. 
Služby, šport, zábava: wellness 
centrum (krytý bazén, fínska, parná a 
soľná sauna, jacuzzi, solárium, tepidá-

rium, rôzne druhy masáži a zábalov), 
reštaurácia, bar, fitnesscentrum, wifi. 
Ubytovanie: 1/1, 1/2 izba - mož-
nosť prístelky, LCD TV, trezor, chladnič-
ka, internet, kúpeľňa s WC, balkón. 

App/2+2 Lux – 2x 1/2 spálňa, LCD TV, 
trezor, chladnička, internet, kúpeľňa s 
WC, 2x balkón. 
Stravovanie: raňajky, obed, večera.

Cena pobytu harmónia zahŕňa: prenájom izby na 3, 4, 5 nocí podľa cenníka, polpenziu, 2, 3, 4 
x celodenný vstup na termálne kúpalisko, vital balíček s fľašou vína na izbu, miestne poplatky, DPH. 
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie (nepovinné). Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu/5 nocí, 

parkovanie, miestny poplatok, DPH. Pobyt na 
min. 3 noci.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie (nepovin-
ný poplatok). Zľavy: dieťa do 5 rokov bez nároku 
na lôžko a služby je zdarma. 
Nie je možný pobyt so psom.

SPA WELLNESS Hotel ORCHIDEA ***

PATINCE
Patince sú najjužnejšou obcou Slovenska, nachádzajú sa 17 km od Komárna, 45 km od Bratislavy. Turistami vyhľadávané kúpalisko na ploche 27 ha disponuje termálnym 
prameňom s teplotu 27°C. Kúpalisko má 5 bazénov ako (plavecký, športový, detský, sedací a rekreačný) a Wellness centrum so saunovým a bazénovým svetom. K dispozícii 
je umelé jazero vhodné na prevádzkovanie vodných športov- člnkovanie, jazda na vodných bicykloch. Pre priaznivcov športu sú vybudované športové ihriská a tenisové kurty. 

Typ chatky 05.05. - 30.06.
01.09. - 08.09.

30.06. - 14.07.
18.08. - 01.09. 14.07. - 18.8.

Chata/ 2+2 520 677 735
Prístelka/dosp.os. 89 119 135
Prístelka/ dieťa 2-10r. 69 88 99

Poloha: priamo v areáli termálneho kú-
paliska v Patinciach. 
Služby, šport, zábava: v strede chato-
vej osady sú detské ihriská, hojdačky, pies-
kovisko, ihrisko na plážový volejbal, malý 
detský bazén, parkovanie pred chatou. 

Ubytovanie: celkom 12 samostatných 
chát vo vzdialenosti 5-10m od seba. 
Chata/4-6 osôb - predsieň, 2x izba 2+1: 
TV, rádio/MP3/CD, zariadená kuchyňa 
(elektrický dvojplatničkový varič, mikrovl-
ná rúra, rýchlo varná kanvica, chladnička, 

rohová lavica a stoličky), jedálenský kút, 
kúpeľňa/sprcha/WC, terasa so stolom a 
stoličkami, WI-FI – na terase pred chatami 
Family Resortu. 
Stravovanie: individuálne.

Cena zahŕňa: prenájom chaty pre 4 osoby/7 nocí, miestny poplatok, 8x vstup na letné kúpalisko a toboganový svet, parkovanie, DPH. Nástup (ne-ne). 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 
Zľavy: dieťa do 2 r. (ako 5. alebo 6. osoba) bez nároku na služby a lôžko zdarma.
30% zľava na vstup do bazénového sveta Wellness - centra Patince.

Chatová osada FAMILY RESORT **
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Typ izby 01.06. - 29.06. 29.06. - 13.07.
17.08. - 31.08. 13.07 - 17.08.

dosp.os. 179 229 250
dieťa/2-10r. 129 166 183
Prístelka/dosp. os. 125 156 173
Prístelka/dieťa 2-10r. 93 116 128

Poloha: priamo na termálnom kúpalisku v Patin-
ciach. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, bar, požičovňa 
bicyklov, detské ihrisko, stolný tenis, WI-FI – na let-
nej terase pri penzióne, parkovanie. ňUbytovanie: 
1/2+1: LED TV, rádio, chladnička, kúpeľňa/sprcha/
WC s možnosťou prístelky, klimatizované. 
1/2+2 izba - LED TV, rádio, chladnička, kúpeľňa/spr-
cha/WC, s možnosťou dvoch prísteliek, klimatizované. 
Rodinná bunka/4-6 osôb - dve dvojlôžkové izby 
s prístelkami, LED TV, rádio, chladnička, kúpeľňa/spr-
cha/WC, klimatizované. 
Stravovanie: polpenzia.

Poloha: priamo na termálnom kúpalisku v Patin-
ciach, oproti Penziónu Bonaparte**. Služby, šport, 
zábava: bar, požičovňa bicyklov, detské ihrisko, stolný 
tenis, parkovanie.
Ubytovanie: izba 1/2+1 - s možnosťou prístelky, 
LED TV, ventilátor, rádio, chladnička, kúpeľňa/sprcha/
WC, balkón na 1. a 2. poschodí. Na prízemí bez balkó-
na s malou kuchyňou. 
App/2+2 s balkónom - 2 samostatné spálne (s dvo-
ma lôžkami a s dvoma prístelkami) bez kuchyne, LED 
TV, rádio, ventilátor, chladnička, kúpeľňa/sprcha/WC. 
WI-FI – na letnej terase. 
Stravovanie: polpenzia v Penzióne Bonaparte**

Poloha: priamo na termálnom kúpalisku v Patin-
ciach.
Služby, šport, zábava: recepcia, spoločenská 
miestnosť, jedáleň, ping – pongový stôl, cyklistický 
trenažér, detský kútik, wifi.
Ubytovanie: 1/2 izba – LED TV s rádiom a wifi, 
chladnička, kúpeľňa s WC. 1/2+2 izba - LED TV s rádi-
om a wifi, chladnička, kúpeľňa s WC, 2x balkón. 
Rodinná bunka/3+2 - 2x spálňa (1/3, 1/2,) LED TV 
s rádiom a wifi, chladnička, kúpeľňa s WC, 2x balkón.
Stravovanie: polpenzia.

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba, dieťa 2-10r./7 nocí, polpenziu, 
8x vstup na letné kúpalisko a topoganový svet, parkovanie, miestny 
poplatok, 30% zľavu na vstup do bazénového sveta Wellness -cen-
tra. DPH. Nástup (so-so).
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 
Zľavy: dieťa do 2 rokov bez nároku na ubytovanie a služby zdar-
ma. 

Penzión 
BONAPARTE **

Penzión 
KORZIKA **

OLIVE ***
FAMILY RESORT

Poloha: nachádza sa v obci Podhájska, 
len 400m od termálneho kúpaliska. 
Služby, šport, zábava: jedáleň 
spojená s vonkajšou terasou, vináreň s 
barom, herňa, salónik, kuchyňa, bazén, 

sauna, fitnes, masáže, strážené parko-
visko, šípky, stolný tenis, bezplatné wifi 
pripojenie. 
Ubytovanie: 1/2 izba - kúpeľňa/
sprcha/WC, TV, chladnička, možnosť 

prístelky. 
App/3, App/4 - kúpeľňa/sprcha/WC, 
TV, chladnička. 
Stravovanie: raňajky, večere.

Penzión PRIMA

PODHÁJSKA
Obec sa nachádza na južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny. Slaná minerálna voda kúpaliska svojím zložením je podobná vode z Mŕtveho Mora. Liečivo pôsobí na ľudí, 
ktorí trpia prieduškovými chorobami a chorobami dýchacích ciest, reumatizmom, kĺbovými ochoreniami. Kúpalisko je v prevádzke 11 mesiacov a jeho režim je rozdelený na 
letnú a zimnú prevádzku. Ponúka sedem bazénov, futbalové a volejbalové ihrisko, saunu, posilňovňu. 

Typ izby Typ stravy 06.04. -18.04.
23.04.-14.12.

 1/2 raňajky 227
 1/2 polpenzia 275
Prístelka raňajky 149
Prístelka polpenzia 203

Typ izby Typ stravy 06.04. -18.04.
23.04.-14.12.

App/3 raňajky 675
App/4 raňajky 785

Cena zahŕňa: v izbe ubytovanie osoba/ 
7 nocí (raňajky, polpenzia) podľa cenníka, 
v apartmáne: prenájom apartmánu/7 
nocí, raňajky, DPH. 
Cena nezahŕňa: miestny poplatok 
(platí sa na mieste), cestovné poistenie 
(nepovinný poplatok), vstupy na letné 
kúpalisko.
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Typ izby Počet nocí 04.05. - 20.10.
1/2 izba Astra II 7 125
1/2 izba Astra I 7 119
Prístelka Dt. 5-15r. 7 82
Prístelka Dt. 3-5r. 7 43

Typ apartmánu
App/2+2/App/6+2

07.04. -18.04.
23.04. - 17.11

dosp. os. 145
Prístelka dt. do 8r. 73

Poloha: uzatvorený komplex s bazénom 
sa nachádza 500 m od termálneho kúpa-
liska, vedľa penziónu Prima. 
Služby, šport, zábava: bazén, 2x altá-
nok s grilom a krbom, hojdačky pre deti, 
záhrada, wifi pripojenie, parkovisko. 
Ubytovanie: 2x App/2+2 – 1x 1/2 

spálňa, obývacia izba s gaučom pre 2 oso-
by a kuchynským kútom, chladnička, mik-
rovlná rúra, dvojplatnička a rýchlovarná 
kanvica, SAT/TV, wifi, kúpeľňa s WC. 
4x App/6+2 – rozložený na dvoch po-
schodiach. Prízemie: kuchyňa, chladnička, 
mikrovlná rúra, dvojplatnička a rýchlovarná 

kanvica, SAT/TV, wifi, 1x 1/2 spálňa, kúpeľ-
ňa s WC. 
Poschodie: obytná galéria s dvomi lôž-
kami a prístelkou, oddelená 1x1/3 spálňa. 
Stravovanie: individuálne.

Poloha: sa nachádza v obci Podhájska, 
500 m od termálneho kúpaliska. 
Služby, šport, zábava: hojdačky, 
trampolína, drevené posedenie, parko-
vanie, wifi. 
Ubytovanie: pozostáva z domov: As-
tra I a Astra II vedľa seba na spoločnom 
pozemku. 

Astra I – izby 1/2, 1/3, 1/4 – s mož-
nosťou prístelky, SAT/TV, chladnička, 
kúpeľňa s WC. Na prízemí spoločná ku-
chyňa so sporákom, mikrovlnou rúrou, 
rýchlovarnou kanvicou. 
Astra II – izby 1/2, 1/3, 1/4 na prízemí: 
majú samostatné kuchynské kúty, SAT/
TV, chladnička, kúpeľňa s WC. Izby 1/2, 

1/3, 1/4 na 1 a 2 poschodí: majú spoloč-
nú kuchyňu na svojom poschodí, SAT/
TV, chladnička, kúpeľňa s WC, balkón s 
posedením.Dom Astra II má v suteréne 
spoločenskú miestnosť. 
Stravovanie: individuálne.

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba/ 7 nocí, wifi, 
parkovanie, miestne poplatky, DPH. Kratší pobyt 
na min. 5 nocí. 
Cena nezahŕňa: vstupy do areálu kúpaliska, 
cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 
Zľava: prvé dieťa do 3r. bez služieb zdarma.

App/2+2 - min. obsadenie dvoma dospelými osobami. App/6+2 - min. obsadenie štyrmi 
dospelými osobami
Cena zahŕňa: ubytovanie osoba v apartmáne/7 nocí, DPH. Kratší pobyt na min. 5 nocí. 
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný po-
platok), vstupy na letné kúpalisko.

Apartmánový dom MAGNÓLIA 

Penzión ASTRA

ASTRA I

ASTRA II ASTRA II ASTRA II

Podhájska, Kremnické vrchy

ASTRA II ASTRA II ASTRA II

KREMNICKÉ VRCHY
Jadro územia patrí k najatraktívnejším horským celkom na Slovensku - Kremnickým a Starohorským vrchom. Postupným zvetrávaním lávových prúdov sa tu vytvorila nádherná 
scenéria skupín skalných útvarov. Nájdete tu rôzne steny, rebrá, veže a mohutné skalné sutiny. K zaujímavostiam v okolí patrí napríklad Badínsky prales, ktorý v roku 2000 
navštívil aj waleský princ Charles. V tejto oblasti sa nachádza aj niekoľko jaskýň, z nich najznámejšou je Harmanecká jaskyňa. Sídelnými jadrami sú bývalé slávne banské mestá 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica. Územie je vhodné najmä pre cykloturistiku, pešiu turistiku, klasické a alpské lyžovanie, poľovníctvo a poznávanie kultúrno-histo-
rických pamiatok a špeciálne vhodné pre kúpeľníctvo.

Poloha: v prekrásnom prostredí Krem-
nických vrchov, v časti Ráztočno pri Hand-
lovej, cca 20km od Bojníc. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
nočný bar, relax bar, kongresové centrum, 
bowling centrum, relax centrum (vnútorný 
bazén s protiprúdom, parná a suchá sau-
na, solárium, fitnes, inhalácie, masáže), 
detský kútik (hojdačky, preliezky, piesko-
viská), letný bazén, kryté ohnisko, tenisový 
kurt, stolný tenis, šípky, stolný futbal. V 
zime: 4 lyžiarske vleky len 300 m od hotela 

Remata. 
Ubytovanie: 1/2 izba Superior 
(max. 3 osoby) - možnosť jednej prís-
telky, sprcha/WC, TV, rádio, minibar, tele-
fón, wifi, župan, kávový a čajový set. 
1/2 izba Bussines (max. 4 osoby) - 
možnosť dvoch prísteliek, kúpeľňa/sprcha/
vaňa/WC, TV, rádio, minibar, wifi, telefón. 
1/2 izba Lux (max. 4 osoby) - mož-
nosť dvoch prísteliek, kúpeľňa/sprcha/
WC, TV, rádio, telefón. 1/2+2 rodinná 
bussines – samostatnou bunkou s dvoma 

samostatnými izbami a jedným sociálnym 
zariadením so sprchovacím kútom, LCD TV, 
rádio, minibar, telefón, sušič vlasov, kávový 
a čajový set. 
1/2+2 rodinná superior – dve samos-
tatné izby každá s vlastným sociálnym zaria-
dením, ktoré sú prepojené prechodovými 
dverami, LCD TV, rádio, minibar, telefón, 
sušič vlasov, kávový a čajový set. 
Stravovanie: raňajky formou bufetu, 
obedy, večere.

Horský hotel REMATA ***

Typ izby 02.01. - 18.04.
18.04. - 23.12.

1/2 Superior 499
1/2 Bussines, Lux 455
Prístelka 165
Rod. app/2+2 730

Cena zahŕňa: prenájom izby, apartmánu/ 5 nocí, raňajky, vstup do hotelového bazéna, 
DPH. Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný 
poplatok). 
Zľavy: prvé dieťa do 11,99 r. na prístelke zdarma.
druhé dieťa podľa cenníka prístelky

* 1/2+2 rodinná Bussines/ Superior - sa pripočítava cena prístelky + zľava na dieťa ak spĺňa 
podmienku  do 11,99r.
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NÍZKE TATRY
Druhé najväčšie pohorie Slovenska. Tiahne sa v dĺžke 80 km smerom zo západu na východ medzi malebnými údoliami Váhu a Hrona. Nachádza sa tu stredisko JASNÁ pod 
Chopkom, v súčasnosti najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Nájdete tu spolu 31 km zjazdoviek všetkých stupňov obtiažnosti. Výborné podmienky na bežecké a zjazdové 
lyžovanie, vysokohorskú turistiku a cyklistiku.

Nízke Tatry, Vysoké Tatry

Poloha: lokalizovaný v centre turistického 
strediska Jasná, pri nástupnej stanici Cho-
pok.
Služby, šport, zábava: ľudová reštau-
rácia, kaviareň, 3 konferenčné miestnosti a 
3x salónik, vináreň s vinotékou, nočný bar 
s diskotékou, nová ADULT ZÓNA „FOUR 
SEANONS“, ponúka 5 bazénov (vrátane 

25 m plaveckého bazéna, vyhrievaného 
bazéna na terase), vírivé vane, 9 sáun (4 
suché sauny, turecká sauna, bylinková sau-
na, eukalyptová, soľná sauna, infra sauna), 
biliard, stolný tenis, šípky, lezecká stena, 
floorball, lukostreľba, horská prekážková 
dráha, skákacie topánky, požičovňa bicyk-
lov, vonkajšie ohnisko, wifi, parkovisko – 

zdarma, pre najmenších: mini farma. 
Ubytovanie: izby 1/1, 1/2, 1/2+1 
comfort - telefón, SAT/TV, minibar, tre-
zor, kúpeľňa/WC, fén.
Izby economy 1/1, 1/2, Rodinná 
izba/2+2 - telefón, SAT/TV, trezor, mini-
bar, kúpeľňa/WC. 
Stravovanie: raňajky, obedy, večere.

Hotel Ski &Wellness Residence Družba ****

Typ izby 01.04. - 18.04.
23.04.- 29.11.

1/2 Comfort 269
1/2 Economy 219

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba/7 nocí, raňajky, vstup do bazénu od 7:30 - 10:00 hod., 
DPH. Kratší pobyt možný na min. 3 noci. 
Cena nezahŕňa: miestne poplatky, cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 
 dieťa do 6r. bez lôžka s 2 dosp. os. má ubytovanie a raňajky zdarma. 

Typ balíčka 
Leto Počet nocí 01.04. - 18.04.

23.04. - 29.11.
1/2 Comfort 6 395
1/2 Economy 6 355
1/2 Comfort 5 336
1/2 Economy 5 298
1/2 Comfort 4 275
1/2 Economy 4 245
1/2 Comfort 3 210
1/2 Economy 3 189

Cena zahŕňa: osoba/ 3,4, 5, 6 nocí 
podľa cenníka, polpenziu, vstup do 
bazénu v čase 07:30 - 10:00 hod., ne-
obmedzený vstup do wellness centra, 
wifi, parkovisko, detský kútik a detské 
ihrisko s kolotočom, požičanie bicyklov, 
detské animácie od 01.07. - 31.08., 
DPH. 
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 
(nepovinné), miestny poplatok, dopra-
vu. Prvé dieťa do 6r. bez služieb zdar-
ma. Druhé dieťa do 6r. za poplatok, 
bližšie info v CK. 

VYSOKÉ TATRY
Pohorie sa nachádza na severnej časti Slovenska, na hranici s Poľskom a je jediným karpatským pohorím s alpským charakterom na Slovensku patrí k najmenším veľhorám sve-
ta. Starý, Nový Smokovec, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso patria k najvyhľadávanejším strediskám vo Vysokých Tatrách. Najväčšie lyžiarske centrá: Ždiar, Podbanské, Štrbské 
Pleso - lyžiarske trate sú vo výške až 1376 – 1800 m. n. m., Starý Smokovec – lyžiarske terény sú v nadmorskej výške 1260 – 1480 m. n. m.. Ponúkajú výborné podmienky pre 
všetky typy lyžovania a turistiky.

Typ izby Počet nocí 02.01. - 09.03. 09.03. - 17.04. 23.04. - 04.05. 05.05. - 30.09.
 1/2 5 335 295 279 info v CK 
 1/2 7 460 413 385 alebo na www.nikslovakia.com

Poloha: nachádza sa pri novom Štrbskom 
Plese. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
Lobby bar, vyhliadková terasa, Wellness 
– Svet regenerácie a oddychu (relaxačno 
– plavecký bazén, vodné trysky, ležadlová 
masáž, 2x parná sauna, 1x fínska sauna, 
fitnes, detský bazén), fitness, konferenčné 

miestnosti s kompletnou konferenčnou 
technikou, presklený panoramatický výťah. 
Wi-Fi pripojenie v celom hoteli bezplatne. 
Biliard a stolný tenis – za poplatok. Parko-
vanie pred hotelom na nestráženom par-
kovisku bez poplatku.
Ubytovanie: 1/2 izba - možnosť prís-
telky, sprcha alebo vaňa, toaleta, LCD-TV, 

SAT, rádio, telefón. 
Rodinné izby - 2 prepojené izby 1/2+1 a 
1/1, spoločná kúpeľňa s vaňou. 
Stravovanie: raňajky a večere formou 
bufetových stolov, obedy výber z menu. 
Nápoje pri obede a večeri si platí hosť in-
dividuálne.

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba/5, 7 nocí, polpenziu, 1x za pobyt vstup do Wellness sveta, wifi, parkovanie, DPH. 
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 
Zľavy: osoba od 15r. - 20 %; druhé dieťa 3- 15r. na prístelke - 50%; prvé dieťa 3- 8r. na prístelke zdarma; dieťa do 3r. bez služieb a lôžka zdarma

Hotel SOREA TRIGAN ***
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Typ izby Počet nocí 02.01. - 09.03. 09.03. - 17.04. 23.04. - 04.05. 05.05. - 30.09.
 1/2 5 315 275 257 info v CK 
 1/2 7 442 385 357 alebo na www.nikslovakia.com

Poloha: sa nachádza v centre Tatranskej 
Lomnice, neďaleko nástupnej stanice na 
lanovku, ktorá vedie až na Lomnický štít.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
aperitív bar, wellness centrum Urania 
(relaxačný bazén, 2x detský bazén, fínska a 
parná sauna, masáže), stolný tenis, biliard, 

detský kútik. Wi-Fi v celom hoteli zdarma. 
Parkovanie pred hotelom bez poplatku 
alebo v hotelovej garáži za poplatok. 
Ubytovanie: 1/2 izba - s možnosťou 
prístelky, kúpeľňa, WC, SAT TV, telefón, 
balkón. 
Rodinná izba/3 - dve prepojené izby so 

spoločným sociálnym zariadením. 
Stravovanie: raňajky a večere formou 
bufetových stolov, obedy výber z menu. 
Nápoje pri obede a večeri si platí hosť in-
dividuálne.

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba/ 5,7 nocí, polpenziu, 1x za pobyt vstup do wellness Urania, wifi, parkovanie, DPH. 
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Zľavy: osoba od 15r. - 20 %; druhé dieťa 3- 15r. na prístelke - 50%; prvé dieťa 3- 8r. na prístelke zdarma; dieťa do 3r. bez služieb a lôžka zdarma

Hotel SOREA URAN ***

Typ izby Počet nocí 02.01. - 09.03. 09.03. - 17.04.
23.04. - 04.05. 05.05. - 30.09.

 1/2 5 250 220 info v CK 

 1/2 7 349 300 alebo na 
www.nikslovakia.com

Poloha: nachádza sa v Tatranských 
Matliaroch, 2 km od Tatranskej Lomni-
ce. Hotelový komplex je tvorený z dvoch 
budov (hotel Hutník I.***, hotel Hutník 
II.**) prepojených spojovacou chodbou. 
Služby, šport, zábava: reštaurácie, 
denné bary, seminárne miestnosti, pla-
vecký bazén, sauna, masáže, finess, te-
locvičňa, stolný tenis, minigolf, bowling, 
detská herňa, požičovňa športových pot-
rieb. Wifi internet v hotelových halách 
zdarma. Parkovanie na nestráženom 
parkovisku pri hoteli zdarma. 
Ubytovanie: 1/2 Štandard – SAT/
TV, telefón, kúpeľňa s WC. Väčšina izieb 

má balkón, okrem 5. poschodia, kde sú 
všetky izby bez balkónu. 
Izby 1/2+1 - sú na 1.-5. poschodí, 
orientované na juh (výhľad na hotelový 
lyžiarsky vlek). 
Izby 1/2+2 - sú všetky na 5. poschodí, 
orientované na juh (výhľad na hotelový 
lyžiarsky vlek). 
Rodinné izby - (prepojené dve dvoj-
lôžkové izby alebo dvojlôžková izba s 
možnosťou 2 prísteliek). 
Stravovanie: raňajky a večere formou 
bufetu, obedy výber z menu. Nápoje pri 
obede a večeri si platí hosť individuálne.

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba/5, 7nocí, polpenziu, 1x vstup do bazéna, DPH. 
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 
Zľavy: osoba od 15r. - 20 %; druhé dieťa 3- 15r. na prístelke - 50%; prvé dieťa 3- 8r. na prístelke 
zdarma; dieťa do 3r. bez služieb a lôžka zdarma

Hotel Sorea Hutník I. ***
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ŽDIAR
V doline medzi Belianskymi Tatrami a pohorím Spišská Magura sa nachádza obec Ždiar, ktorá je vzdialená 32 km od mesta Poprad. Patrí medzi klenoty Slovenska, je rázovitou 
podtatranskou obcou so svojimi typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou. Celé územie je začlenené do chráneného územia TANAP-u, prírodnej rezervácie Golia-
sová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA. Ždiar ponúka v zime nádhernú lyžovačku v lyžiarskych strediskách a privátnych vlekoch priamo v obci (25 lyžiarskych vlekov). 
K novinke v tejto oblasti patrí chodník v korunách stromov s vyhliadkovou vežou.

Poloha: situovaný v Monkovej Doline, 
1,5 km od obce Ždiar.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
denný bar s detským kútikom, infra a 
fínska sauna, jacuzza, biliardový stôl, 

stolný tenis, stolný futbal, úschovňa lyží 
a športových potrieb, vonkajšie detské 
ihrisko, futbalové ihrisko – 300 m od 
hotela, parkovisko. Možný je aj pobyt so 
zvieraťom.

Ubytovanie: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 
izby s možnosťou prísteliek – TV/
SAT, telefón, sprcha alebo kúpeľňa/WC, 
balkón a wifi za príplatok - info v CK.
Stravovanie: raňajky, obed a večera.

Hotel MAGURA *

Typ izby 02.01. - 18.04.
30.06. - 01.09.

23.04. - 30.06.
01.09. - 06.10.

dosp. os. 156 149
dieťa 3-15r. 115 106
senior nad 60+ 149 139

Cena zahŕňa: ubytovanie dosp. os., dieťa 3-15r., senior 60+/7 nocí, DPH. Pobyt na 
min. 4 noci.
Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný 
poplatok).
Zľavy: dieťa do 2,99r. bez nároku na služby a lôžko zdarma. 
Za balkónovú izbu a wifi sa dopláca- info v CK.

Ždiar
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Všeobecné zmluvné podmienky N. I. K.  Slovakia spol. s r. o.

ZMLUVNÉ PODMIENKY
ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH A SPOJENÝCH CESTOVNÝCH SLUŽBÁCH

CESTOVNEJ KANCELÁRIE N.I.K. SLOVAKIA  spol., s.r.o.
DEFINÍCIA POJMOV

1.  Cestovná kancelária (ďalej len „CK“): N.I.K. SLOVAKIA spol., s.r.o., sídlo: Vaj-
norská 34, 83103 Bratislava, prevádzka Vajnorská 34, 83103 Bratislava, zapí-
saná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SRo, vložka 
č.:16264/B, IČO: 35735597. 

2.  Cestujúci: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť 
poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. 
Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce 
zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne. 

3.  Zákon: zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ru-
chu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. 

4.  Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať 
jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti 
na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené 
reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, 
DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača. 

5.  Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde CK alebo CK splnomoc-
nená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra obvykle vykonáva svoju pod-
nikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej 
komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítom-
nosti zmluvných strán. 

6.  Cestovné služby: služby CK, ktoré nie sú v zmysle Zákona č. 170/2018 Z.z. podľa 
§3 Zájazdom, alebo podľa § 4 Spojenou službou cestovného ruchu. 

7.  Zákonný zástupca: rodič (otec, matka), alebo ním poverená osoba vo veku 18 
a viac rokov, ktorá je počas zájazdu povinná dozerať na bezpečnosť a zdravie 
dieťaťa (osoba mladšia ako 18 rokov), ktorí sú zároveň cestujúcimi.

I. ZMLUVA O ZÁJAZDE
1.  Zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará 

zájazd a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu. Zmluva o zá-
jazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe riadne vyplnenej a podpísanej 
zmluvy o zájazde potvrdenej CK alebo inou CK splnomocnenou cestovnou kance-
láriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK. Za riadne 
vyplnenú a podpísanú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej 
vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákon-
ným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde 
sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na 
základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu, a to najmä formulár štandardných 
informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový katalóg, resp. ponukový list, infor-
mácie na webovom sídle CK, všeobecné informácie a písomné pokyny k zájazdu 
- podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. CK si 
vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky 
a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými pod-
mienkami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu iná CK 
splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o 
zájazde v katalógu alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK alebo zverej-
nených CK na svojom webovom sídle.

2. Iná, CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá 
sprostredkováva služby CK nie je splnomocnená dohodnúť s cestujúcim ustanove-
nia v zmluve o zájazde alebo poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpo-
re s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných 
materiáloch CK alebo na webovom sídle CK a nie je splnomocnená meniť celkovú 
cenu za zájazd. 3. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom 
zmluvy o zájazde potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia opráv-
nená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu o zájazde a že v prípade uzatvorenia 
zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto oso-
ba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby 
a že ju informovala o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy o zájazde. 

II. CENA, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú zahr-

nuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie cena celkom, uvedená v 
zmluve o zájazde. Zo zliav, poskytovaných CK, má cestujúci nárok len na tie, ktoré 
sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak 
jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých dru-
hov zliav, ak nie je možná ich kumulácia, cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre 
neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak. Zľavy 

sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základnom lôžku, 
nevzťahujú sa na prístelky a akékoľvek príplatky. Zmluvné strany berú na vedo-
mie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, 
ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na ktoré bol cestujúci 
vopred upozornený v súlade so zákonom. 

2.  Pri poskytovaní zliav a špeciálnych cien pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k po-
slednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb. 

3.  Právo účasti na zájazde, resp. právo na poskytnutie všetkých objednaných slu-
žieb vzniká cestujúcemu až zaplatením celkovej ceny zájazdu, resp. zabezpečova-
ných služieb v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. 

4.  CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy v mi-
nimálnej výške 50 % celkovej ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb 
(okrem cestovného poistenia, ktoré musí cestujúci zaplatiť v plnej výške už pri 
podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky ob-
jednané služby je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 30 dní pred 
začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb. Odstupné je splatné ihneď. 

5.  V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím 
zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je cestujúci povinný zaplatiť 100 % ceny 
zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu. 

6.  Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na 
účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená v zmysle Zákona o zájazdoch jed-
nostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo 

iných zdrojov energie, keď v takomto prípade bude cena zájazdu zvýšená o hod-
notu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o 
zájazde s cenami prepravy ku dňu začatia prepravy b) výšky daní alebo poplat-
kov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá 
nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, 
vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných po-
platkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, keď 
v takom prípade bude cena zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov 
pri porovnaní výšky týchto daní a poplatok pri uzavretí zmluvy o zájazde s výš-
kou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu, alebo c) výmenných kurzov 
mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena zvýšená o hodnotu 
posilnenia kurzu takejto meny voči EURu pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri 
uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.

 8. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zod-
povedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 7 tohto článku, ku ktorému 
došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu. 

9. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na 
trvanlivom nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia 
ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní 
pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene 
zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v 
lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK 
oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku resp. článku IV ods.2 

10. Ak zvýšenie ceny podľa tohto článku prekročí 8 % celkovej ceny zájazdu, zmluvné 
strany budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b/. 

11. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zá-
jazdu z dôvodov za ktoré nezodpovedá CK. 

III. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO 
1. K základným právam cestujúceho patrí: 

a)  Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b)  Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných 

služieb ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa 
CK neskôr dozvedela, ak bola zaplatená cena zájazdu. Informačná povinnosť 
v zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá. 

c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom 
čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.

d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zá-
jazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté 
podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zá-
jazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči cestov-
nej kancelárii účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa 
prvej vety doručené cestovnej kancelárii v primeranej lehote, najneskôr však 
sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uve-
dená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoloč-
ne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých 
poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou 
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cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady 
podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť 
skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. 
CK je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, 
príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. 
Súhlas nového cestujúceho podľa tohto odseku musí obsahovať súhlas s 
uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmien-
ky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných 
služieb. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a 
nového cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu, je CK oprávnená postupovať 
podľa ods. 3 čl. II v prípade, že cena zájazdu nebude uhradená.

e)  Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto pod-
mienok a uplatnenie nárokov podľa čl. VIII týchto podmienok. 

f)  Právo na obdržanie dokladu o uzavretí zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre 
prípad úpadku CK.

 g)  Právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťaž-
kostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň 
oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných 
údajov inej fyzickej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, 
ktorý kedykoľvek na žiadosť CK vie doložiť a zároveň ju informoval o pod-
mienkach spracúvania osobných údajov CK. 

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä: 
a)  Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objed-

naných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre úče-
ly zmluvy o zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všet-
kých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb 
podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci 
povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a 
neúplných údajov CK vznikla. 

b)  Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi 
SR, v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu 
alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni prísluš-
níci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. 
pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu resp. 
tranzitných krajín), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v 
zahraničí pre nich podmienené.

 c) Zaplatiť celkovú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmys-
le čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť;

d)  V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objedna-
ných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne 
svoje stanovisko CK. 

e)  Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplate-
ných služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených. 

f)  V prípade, že zistí nesprávnosť údajov, alebo nastala zmena údajov (najmä 
telefonický kontakt, e-mailový kontakt, poštová adresa 

 alebo zmena priezviska, alebo čísla cestovného dokladu) podľa čl. III. bod 2 
písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať CK.

 g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK 
alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych posky-
tovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpoved-
nosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, 
potrebné pre čerpanie služieb a to najmä cestovný doklad platný najmenej 
6 mesiacov od dátumu skončenia zájazdu (niektoré krajiny EU majú kratšiu 
povinnosť platnosti cestovného dokladu), víza, doklady o poistení, očkovanie 
a pod. h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK, ako aj pokynmi 
priamych poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a 
príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; 
v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu 
alebo čerpania služieb alebo pri obťažovaní ostatných cestujúcich nevhod-
ným správaním je CK oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím 
cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez náro-
ku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu. 

i) Niesť výlučnú zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím kona-
ním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubyto-
vacom zariadení alebo inej osobe, či dodávateľovi služieb spôsobil. 

j)  Zaistiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka 
počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u 
osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje. 

k)  Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou pre-
pravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, alebo v 

autobuse, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, alebo v autobuse, 
nesprávať sa agresívne a obťažujúco voči spolucestujúcim a pod. Pri neplne-
ní povinností uvedených v predchádzajúcej vete môže byť cestujúci vylúčený 
z prepravy a je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho 
na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb. 

l)  Niesť výlučnú zodpovednosť za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tran-
zitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj 
predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ktorú tranzituje.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI CK
1.  K základným povinnostiam CK patrí najmä: a) poskytnúť cestujúcemu kontakt 

na zástupcu CK (čl. III. bod 1 písm. g). b) povinnosť po celý čas predaja zájazdov 
mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu a záruku pre prípad úpadku. c) 
povinnosť v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť 
cestujúcemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plá-
novaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných 
časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu do cieľového miesta alebo 
miesta (ďalej aj „Informácie a pokyny na zájazd“) a to ich zaslaním na adresu 
cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde, alebo iným spôsobom dohodnutým 
s CK. Informácie a pokyny na zájazd sa doručujú len jednému cestujúcemu zo 
zmluvy o zájazde, ktorý je povinný informovať všetkých ostatných cestujúcich z 
uzatvorenej zmluvy o zájazde, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

2.  CK si vyhradzuje právo neposkytnúť cestujúcemu zájazd resp. služby cestovné-
ho ruchu dohodnuté v zmluve o zájazde v prípade, ak cestujúci riadne a včas 
neuhradil cenu za zájazd resp. za dohodnuté služby v lehote uvedenej v zmluve 
o zájazde resp. v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, prípadne ani v do-
datočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany CK. CK nie je povinná vyzývať 
cestujúceho na úhradu dohodnutej ceny za zájazd resp. za služby cestovného 
ruchu ani poskytnúť cestujúcemu dodatočnú lehotu na úhradu ceny zájazdu v 
prípade, ak si cestujúci zakúpil zájazd v akcii „last minute“, ktorého cena je splat-
ná spravidla ihneď, ak zmluva o zájazde neurčuje inak. 

3.  CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích 
osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou do-
pravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré 
dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi prís-
lušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB 
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu): a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK 

je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak sa 
jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať cestujúceho o 
zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom no-
siči. Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa v nevyhnutných 
a opodstatnených prípadoch považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu 
za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a 
vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zme-
na dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, 
zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná 
doprava z a na pôvodné miesto. 

b)  Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestov-
ného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť oso-
bitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu 
zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. 
V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozu-
miteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o i) navrhovaných zmenách 
a o ich vplyve na cenu zájazdu, ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v urče-
nej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia 
odstupného, iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprij-
me navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a iiii) cene 
náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý. Ak 
cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu, 
CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v 
jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy o zájazde. 

2. Počas čerpania služieb: 
a)  CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytova-

ných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia 
štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré 
CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zá-
jazdu služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná: 

•  zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porov-
nateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prí-



 bližšie informácie na www.nikslovakia.com | 73

Všeobecné zmluvné podmienky N. I. K.  Slovakia spol. s r. o.

pade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné 
ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky 
cestujúceho vylúčené, alebo 

•  vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plne-
ním nekompenzované služby, alebo

 •  poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnu-
té v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo 

•  poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc.
b)  CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých 

služieb alebo programu, zapríčinených cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie 
je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu 
alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého 
úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z 
dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými po-
ruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a 
podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK). 

c)  Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, 
je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto 
reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považu-
jú za neopodstatnené. 

d)  CK má právo na úhradu ceny za služby poskytnuté nad rámec služieb dohod-
nutých v zmluve o zájazde s cestujúcim, ktoré boli poskytnuté na vyžiadanie 
cestujúceho alebo so súhlasom cestujúceho počas zájazdu.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ 
1.  Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu resp. pobytu od zmluvy 

odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška 
zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpo-
kladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu 
tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja 
služieb cestovného ruchu. Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 oso-
bu bez rozdielu veku): a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z ceny 
zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 46 dní a viac pred termínom 
začatia zájazdu resp. pobytu, b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 
% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 29 dní pred termí-
nom začatia zájazdu resp. pobytu, c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 
75 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 dní pred 
termínom začatia zájazdu resp. pobytu, d) skutočne vzniknuté náklady, najme-
nej však 90 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní 
pred termínom začatia zájazdu resp. pobytu,, e) vo výške 100 % ceny zájazdu, 
ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia 
zájazdu resp. pobytu, Podmienky predaja leteckých zájazdov na pravidelných 
linkách a ich jednotlivé náležitosti sa riadia podmienkami jednotlivých leteckých 
spoločností a môžu byť u jednotlivých leteckých spoločností rozdielne. 

2. V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve o obstaraní zá-
jazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. zrušení účasti jednej osoby v 2-lôžkovej 
izbe alebo zrušenie účasti jedného cestujúceho vo viaclôžkovom apartmáne) a 
zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci 
odstupného aj zvýšené náklady na ubytovanie ostatných spolucestujúcich (napr. 
príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, 
ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb). 
Pre určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo 
k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Do počtu dní sa nezapočítava deň nástupu 
na zájazd, resp. začiatok čerpania služieb. 

3.  V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené 
služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevy-
čerpá vôbec alebo čiastočne, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpa-
né služby. 4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania 
podľa pôvodnej zmluvy na novú, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, 
postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupné-
ho podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak. 5. CK môže pred začatím zá-
jazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu 
spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak a) počet účastníkov zájazdu je nižší 
ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná 
kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, 
najneskôr však • 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie 
ako 6 dní, • 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 
dní, • 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 
dni, alebo b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o 
zájazde a CK oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodklad-
ne pred začatím zájazdu. 6. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta 

je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a 
bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o 
zájazde. U zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom 
čase po uzatvorení zmluvy o zájazde je vylúčené právo cestujúceho odstúpiť od 
zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE 
ZÁJAZDU 

1.  CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti 
iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďa-
lej len „porušenie zmluvy o zájazde“). 

2.  Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o 
zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré 
cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povin-
ný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi. 

3.  CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvede-
ním služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom 
alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je 
to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané ná-
klady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých 
služieb cestovného ruchu.

4.  Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak cestovná kan-
celária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie 
odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho. 

5.  Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu 
náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto 
odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné 
služby cestovného ruchu musia byť a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je 
uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo 
b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy 
z ceny týchto služieb cestovného ruchu. 

6.  Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté ces-
tovnou kanceláriou podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovné-
ho ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmlu-
ve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu 
nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného 
ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby 
cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v 
užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odse-
ku 2 tohto článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu 
za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 
tohto článku. 

7.  Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujú-
cemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci 
má právo a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynalože-
ných nákladov s tým spojených, b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia 
odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného 
ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie 
zmluvy o zájazde. 

8.  CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať 
cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak a) nevykoná nápravu podľa 
odseku 3 a odseku 5 písm. a) tohto článku, b) zabezpečí cestujúcemu náhradné 
služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b) tohto článku, c) cestujúci v 
súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne 
alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať, d) cestujúci podľa odseku 7 písm. 
a) tohto článku vykoná nápravu sám. 

9.  Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia 
zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť 
podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie prilo-
ží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku. 

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 ale-
bo odseku 7 tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde 
spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia rekla-
mácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania 
porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať 
náhradu škody. 

11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6 
a odseku 7 písm. b), tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepra-
vou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho. 

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabez-
pečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK zabezpečí potrebné ubyto-
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vanie, alebo uhradí náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej 
kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v 
osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné 
prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto 
dlhšie lehoty. V prípade letov na pravidelných linkách zabezpečuje služby uby-
tovania letecká spoločnosť. 

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa ne-
vzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, 
tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú 
lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná naj-
menej 48 hodín pred začatím zájazdu. 

14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely ob-
medzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto 
článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy. 

15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len 
„podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať aj priamo cestovnej 
kancelárii alebo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. 
Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený 
podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej kancelárii alebo 
cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK. 

16. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezod-
kladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím 
a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch 
a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, b) pomoci cestujúcemu s komu-
nikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému. Ak sa cestu-
júci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej 
nedbanlivosti, cestovná kancelária je oprávnená požadovať od cestujúceho za 
poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných 
nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu. 

17. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať 
CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a za-
bránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. 

18. Informácia o reklamačných postupoch: a) cestujúci je oprávnený uplatniť rekla-
máciu v sídle CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u obchodného zástupcu CK, 
u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej 
služby. b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení 
reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má ná-
rok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, 
vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie. c) Osobami poverenými prijímať 
reklamácie sú pracovníci CK a obchodného zástupcu CK, u ktorého došlo k zakú-
peniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby. d) CK zabezpe-
čuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej pri-
jímať a vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu, alebo poskytne cestujúcemu 
kontakt na poverenú osobu oprávnenú prijímať a vybavovať reklamácie po celý 
čas zájazdu. e) O vybavení reklamácie bude klientovi vydaný písomný doklad. 
f) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a 
uzavretou zmluvou o zájazde. g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá ob-
sahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia 
reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

VIII. NÁHRADA ŠKODY 
1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods. 

6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na 
primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného po-
rušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK 
cestujúcemu bezodkladne. 

2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie 
zmluvy o zájazde bolo spôsobené a) cestujúcim, b) treťou osobou, ktorá nie 
je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak 
porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo c) neodvrátiteľnými a 
mimoriadnymi okolnosťami. 

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah ná-
hrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby ces-
tovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú 
aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obme-
dzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia 
sa vzťahujú aj na CK. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie 
presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej 
vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu 
spôsobenú z nedbanlivosti. 

5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa 
čl. VII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada 
škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zní-
ženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené 
o plnenie podľa osobitných predpisov. 

6. Poistný vzťah v rámci cestovného poistenia vzniká priamo medzi cestujúcim a po-
isťovacou spoločnosťou. CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku 
uplatňovaných nárokov a plnení z tohto vzťahu. 

IX.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiava-

nie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu 
vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alter-
natívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská 
obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívne-
ho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže 
uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia 
sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/
odr/main/ index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto zmluvných podmienok sú Dôležité informácie 
platné pre zájazdy, pobyty a služby organizované CK N.I.K. SLOVAKIA, ktoré sú 
súčasťou katalógu a sú zverejnené na webovom sídle CK. Oba dokumenty sú 
nedeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde uzatváranej s cestujúcim. 

3. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytova-
né CK s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s cestujúcim iný 
rozsah vzájomných práv a povinností. 

4. Podpisom zmluvy cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde 
sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s 
ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto 
zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje. 

5. CK prehlasuje, že si splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany a 
záruky pre prípad úpadku. 

6. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, ce-
nách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe 
tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde 
s cestujúcim. Opravy, zmeny a aktualizácie katalógu budú zverejnené na we-
bovom sídle www.nikslovakia.com. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán 
uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré 
sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v pro-
spektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

7. CK postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Cestov-
ná kancelária N.I.K. Slovakia spracúva osobné údaje, ktoré jej cestujúci poskytne v 
súvislosti s uzatvorením a plnením Zmluvy o zájazde a poskytovaním objednaných 
služieb, ktorých spracúvanie je na daný účel nevyhnutné. Cestujúci vyhlasuje, že 
je splnomocnený na poskytnutie údajov o ďalších cestujúcich, v prospech ktorých 
uzatvára túto Zmluvu. Cestujúci ďalej berie na vedomie, že osobné údaje môžu 
byť poskytnuté iným príjemcom, najmä zmluvným partnerom CK za účelom zabez-
pečovania realizácie objednaných služieb a zároveň môžu byť poskytnuté v rámci 
cezhraničného toku do tretích krajín za predpokladu, že po skytnutie týchto údajov 
je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb CK. Cestujúci potvr-
dzuje, že bol cestovnou kanceláriou N.I.K. Slovakia informovaný o spracúvaní jeho 
osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPR, tak ako je uvedené na webovej stránke 
www.nikslovakia.com v časti „Informácie o ochrane osobných údajov GDPR“, prí-
padne v prevádzke cestovnej kancelárie alebo na inom predajnom mieste, a zavä-
zuje sa uvedené informácie poskytnúť ostatným cestujúcim uvedených v Zmluve o 
zájazde. Cestujúci je oprávnený v Zmluve o zájazde vyjadriť svoj súhlas so spracúva-
ním jeho osobných údajov uvedených v Zmluve o zájazde na účely marketingu, a to 
najmä zasielania newsletra, katalógu s aktuálnou ponukou či rôznych ponukových 
listov CK alebo online identifikátorov prostredníctvom online nástrojov na účely 
poskytovania osobných ponúk. Cestujúci poskytuje svoj súhlas na dobu 5 rokov. 
Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely nie je povinné. Objedná-
vateľ alebo cestujúci berie na vedomie, že udelený súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať a odvolanie nemá spätné účinky. Neudelenie súhlasu nebude mať vplyv 
na uzavretie Zmluvy. 

8. Tieto zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2019. Všetky úda-
je, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto 
podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutoč-
ností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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Kdeko¾vek ste, stojíme pri Vás.

S cestovným poistením od Európskej cestovnej poisťovne získate 
okrem iného:

•  poistenie všetkých bežných športov bez príplatku vrátane vodného 
lyžovania, potápania, raftingu, windsurfingu, jachtingu, kaòoningu, 
trekingu, snoubordingu, skialpinizmu, horolezectva, ferraty atï.,

•  poistenie lieèebných nákladov až do výšky 1 milión EUR vrátane 
pátrania a záchrany na vode a v horách,

•  poistenie storna/nevyèerpania služieb aj bez obmedzenia 
a spoluúèasti, 

• a ve¾a ïalších príjemných prekvapení


