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č. 2407085700 
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 

€ 45 500,-. 
 
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: 01.11.2019  

 
Koniec poistenia: 31.10.2020 
 
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, 01.11.2019 

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 31.12.2019 do 31.1.2020 do 29.2.2020 do 31.3.2020

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 25 sezónu, preto sa Vám aj touto ces-
tou chceme poďakovať za prejavenú priazeň a dôveru. Budeme radi, ak si vyberiete  
z ponuky pobytových zájazdov 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 destiná- 
ciách: 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. 

Na základe vašich požiadaviek sme zohľadnili vybranú ponuku a prinášame 
Vám:

•  Rozšírenú ponuku apartmánov a viliek na Istrii, Kvarneri, Dalmácii.
• Apartmány a vilky na ostrove – Pag v blízkosti pláže Zrče.
• 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 pobytové zájazdy v Bulharsku: Sv. Vlas, Slnečné pobrežie, Pomorie, Nese-

bar.
• Lacné pobyty v apartmánoch v Taliansku – Lignano, Porto Santa Margherita.
• Súčasťou ponuky je dlhodobá podpora pobytov na Slovensku. 
• Ubytovanie priamo v areáli termálnych kúpalísk: Vadaš – Štúrovo, Patince  

a Podhájska.
• Ubytovanie v nádhernom prostredí Vysokých a Nízkych Tatier a v jednom z naj-

krajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku – v Banskej Štiavnici.
• Kúpeľné pobyty si môžete užiť v Sklených a Turčianskych Tepliciach.

Radi by sme Vašu pozornosť upriamili na naše ubytovacie kapacity v Štúrove a Ban-
skej Štiavnici, kde máte možnosť organizovania rodinných a skupinových zájazdov. 

Veľmi radi Vám poradíme a pomôžeme pri výbere dovolenky. Pobyty si môžete re-
zervovať 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. 
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Ceny v katalógu sú platné od 1. 12. 2019.
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 | 2020
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Chorvátsko

Krajina tisícročnej histórie a kul-
túry, ktorej brehy sú obmývané 
priezračnými vodami Jadranu. 
Veľkou prednosťou prímorských 
letovísk sú nádherné skalnaté 
a kamienkové pláže, ktorých 
krása je znásobená panorámou 
pohorí. Typickú atmosféru kraji-
ny dotvára vôňa borovíc  
a olivových hájov. V neposled-
nom rade priateľské a pohos-
tinné obyvateľstvo s ktorým sa 
dorozumiete aj bez slovníka, sú 
dôvodom k tomu, že Chorvátsko 
je pre slovenských turistov kra-
jinou číslo jeden. Územie krajiny 
je rozdelené na tri základné  
časti ISTRIA, KVARNER  
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 105,- €/os.
SEVERNÁ DALMÁCIA

Posedarje, Privlaka, Zaton, Zadar/prístav, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, ostrov Murter (Tisno, Murter), Tribunj, Vodice, Šibenik, Primošt 105,- €/os.
STREDNÁ A JUŽNÁ DALMÁCIA

Trogir, Kaštel, Štafilič, Omišská riviera (Duče, Omiš, Ruskamen) 115,- €/os.
Split/prístav, Podstrana,, Makarská riviéra (Brela, Baška Voda, Promajna, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora), Igrane, Drvenik, Gradac, 
Ploče, Klek, Orebič, Slano, Dubrovnik, Mlini 120,- €/os.

V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava (klimatizácia, video) a DPH.
UPOZORNENIE: INFANT – dieťa do 2 r. musí mať vlastné sedadlo, to znamená 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 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08 04.09.
Príchod SR 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08 30.08 06.09 13.09.

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,- €
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Čadca, Rimavská Sobota, Lučenec, Partizánske, Kysucké Nové Mesto, 
Žilina, Považská Bystrica 15,- €

Nitra, Piešťany, Senica, Malacky, Sereď – Západ, Topoľčany, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza – Stred 10,- €
Bratislava – Trnava bez príplatku
Nepriama autobusová doprava do CHO sa uskutočňuje pri minimálnom počte 35 cestujúcich. Pri menšom počte je doprava zabezpečená aj menším autobusom  
poprípade 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 Chorvátska: +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 
mobilného 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 ba-
tožinu – bicykle, surfy a pod., ako aj zvie-
ratá neprepravujeme! Bližšie informácie 
o nástupných mestách, časov odchodov 
a príchodov tvoria prílohu poukazu na 
služby autobusovou dopravou, v prípa-
de nedostatočného počtu cestujúcich 
môže byť preprava v okrajových termí-
noch 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,- 
€, obojsmerná preprava v rozpätí dlhšom 
ako sú 2 týždenné turnusy za sebou sa 
považuje za 2 jednosmerné prepravy. 
Príplatok za zakúpenie samostatnej oboj-
smernej dopravy: 15,- €

Jednosmerný cestovný lístok -90 % z 
ceny obojsmerného cestovného 
lístka + 50 % z príplatku za ná-
stupné miesto. Príplatok za zakúpenie 
samostatnej jednosmernej dopravy: in-
formácia v CK
Príplatok za miesta v prednej časti auto-
busu (prvých 6 rád): 8,- €
ZMENA TRASY A NÁSTUPNÝCH 
MIEST ORGANIZÁTOROM VYHRA-
DENÁ. Upozornenie: maximálna 
hmotnosť 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, 
klimatizácia, balkón/ terasa s posede-

ním na záhrade.
App/4+2 – na poschodí – dve dvojlôž-
kové spálne, obývacia miestnosť s rozkla-
dacím gaučom pre dve osoby, plne vy-
bavený 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,wi-fi, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú 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 19.09. – 26.09. 23.05. – 30.05.

12.09. – 19.09.
30.05. – 20.06.
05.09. – 12.09.

20.06. – 27.06.
22.08. – 05.09. 27.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.

App/2+2 335 400 555 725 820 999
App/4+2 429 460 590 810 970 1140

Villas FARO ***
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Chorvátsko Červar Porat | Moščenička Draga

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

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 – dvojpo-

schodové štúdio: galéria s manželskou 
posteľou a možnosťou prístelky, v dolnej 
časti obývacia miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby, s kuchynským kú-
tom, kúpeľňa s WC, klimatizácia, SAT/TV, 
balkón/terasa s posedením.
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.

Apartmány RONA VOLTA ***

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 mestečku 
Mošćenička Draga, neďaleko mesta Opa-
tija. Svojou polohou a službami ponúka 
dokonalé miesto pre príjemnú rodinnú 
dovolenku, na svoje si tu prídu 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. 
Info o cene v CK.
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. Info 
o cene v CK.
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. Info o cene v CK.
Stravovanie: plná penzia formou bu-
fetových stolov s nápojmi zo samoobs-
lužného stroja.
Pláž: okruhliaková pláž Sipar.

Remisens Hotel MARINA ****

P:strana park, ulica.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, plnú penziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu–platí sa na mieste cca 3,- €/os. – deň,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 %.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, turistickú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Príplatok za psa 7,50 €/deň, na vyžiadanie – platí sa v CK

Typ 
izby

26.06. – 25.07.
29.08. – 13.09. 25.07. – 29.08.

Superior P 1/2+1 760 875

Typ 
izby 01.04. – 06.06. 06.06. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.

Rona Volta št/2+2 229 360 390 475 619
Rona Volta A/2+2 comf. 285 429 475 570 760
Rona Volta A/4+2 325 525 590 685 829
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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.

Smart Selection Hotel MEDITERAN***

Moščenička Draga | Lovran

M:strana more, P:strana park, ulica, B:balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu – platí sa na mieste cca 3,- €/os. – deň,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 10.04. – 16.05. 16.05. – 20.06.

19.09. – 05.10.
20.06. – 25.07.
29.08. – 19.09. 25.07. – 29.08.

Štandard P 1/2 295 370 450 535
Superior MB 1/2+1 370 470 560 665

M:strana more, P:strana park, B:balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu–platí sa na mieste cca 3,–€/os. – deň,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 10.04. – 16.05. 16.05. – 20.06.

19.09. – 05.10.
20.06. – 25.07.
29.08. – 19.09. 25.07. – 29.08.

Štandard PB 1/2+1 305 380 450 525
Štandard MB 1/2 350 439 515 599
Superior MB 439 550 649 760

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. 

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.

Smart Selection Hotel BRISTOL ***
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 P: strana park, ulica.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu – platí sa na mieste cca 3,- €/os. – deň, 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 10.04. – 16.05. 16.05. – 20.06.

19.09. – 05.10.
20.06. – 25.07.
29.08. – 19.09. 25.07. – 29.08.

Superior P 
1/2+1

370 450 535 599

Opatija

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 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 Superior – 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 ISTRA***

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, 
kúpeľňa/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). Info o cene v CK.
Stravovanie: polpenzia (raňajky a ve-
čere bufetové stoly).
Pláž: betónová pláž v blízkosti hotela.

Remisens Hotel ADMIRAL****

M: strana more, B: balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu – platí sa na mieste cca 3,- €/os. – deň,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 10.04. – 16.05. 16.05. – 20.06.

19.09. – 05.10.
20.06. – 25.07.
29.08. – 19.09. 25.07. – 29.08.

Superior MB 1/2+1 525 629 725 780
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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 KRISTAL ****

Opatija | Ostrov Krk, Omišalj

M: strana more, P:strana park, ulica.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu – platí sa na mieste cca 3,- €/os. – deň,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 10.04. – 16.05. 16.05. – 20.06.

19.09. – 05.10.
20.06. – 25.07.
29.08. – 19.09. 25.07. – 29.08.

Štandard P 1/2 399 475 545 619
Superior M 1/2+1 460 550 630 715

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. 

Omišalj
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. 

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. – dvojlôžko-

vá 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: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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

18.04. – 13.06.
05.09. – 10.10.

13.06. – 27.06.
29.08. – 05.09.

27.06. – 11.07.
22.08. – 29.08.

11.07. – 25.07.
15.08. – 22.08. 25.07. – 15.08.

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

Ostrov Krk, Šilo

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: individuálne
Pláž: okruhliaková a piesková s hru-
bozrnným pieskom, 200 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: individuálne.
Pláž: piesčitá, cca 250 m.

Vila NADENIĆ***

Vila SONATA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, turistickú taxu, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 3,50 €/os. ( platí sa na mieste), dopravu.
Dieťa do 5 r. bez lôžka: 40,- €/týž.

Typ 
apartmánu

15.05. – 06.06.
05.09. – 01.10.

06.06. – 04.07.
29.08. – 05.09. 04.07. – 18.07. 18.07. – 25.07.

22.08. – 29.08. 25.07. – 22.08.

App/4 430 515 550 630 740
Prístelka 50 60 60 70 80

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, turistickú taxu, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 3,50 €/os. ( platí sa na mieste), dopravu. Dieťa do 5 r. bez lôžka: 40,- €/týž.

Typ 
apartmánu

15.05. – 06.06.
05.09. – 01.10.

06.06. – 04.07.
29.08. – 05.09. 04.07. – 18.07. 18.07. – 25.07.

22.08. – 29.08. 25.07. – 22.08.

App/2 325 370 400 460 525
Prístelka 50 60 60 70 80

Vila Vrban**
Poloha: nachádza sa v stredisku Šilo cca 
700 m od centra a od pláže. Vila má gril 
a miesto na parkovanie. Upratovanie si 
klienti počas pobytu zabezpečujú sami.

Ubytovanie:
2 x App/2 – pre 2 osoby na 1. poscho-
dí s balkónom, s kuchynským kútom a 
gaučom, kúpeľňa/ WC, SAT/TV, balkón, 

apartmány nemajú klimatizáciu.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková a piesková s hru-
bozrnným pieskom, cca 700 m.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, turistickú taxu, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, registračný poplatok 3,50 €/os. ( platí sa na mieste), dopravu.
Dieťa do 5 r. bez lôžka: 40,–€/týž.

Typ 
izby

15.05. – 06.06.
05.09. – 01.10.

06.06. – 04.07.
29.08. – 05.09. 04.07. – 18.07. 18.07. – 25.07.

22.08. – 29.08. 25.07. – 22.08.

App/2 325 370 400 460 525
Prístelka 50 60 60 70 80
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Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy: Dieťa do 12 r. na 3. lôžku zadarmo.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy: Dieťa do 12 r. na 3. a 4. lôžku zadarmo.

Typ 25.04. – 16.05.
19.09. – 26.09. 16.05. – 06.06. 05.09. – 19.09. 06.06. – 13.06. 13.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.

Štandard 1/2 355 410 475 535 550 630
Balkón–park 1/2 370 475 495 560 580 665

Typ
izby

25.04. – 16.05.
19.09. – 26.09. 16.05. – 06.06. 05.09. – 19.09. 06.06. – 13.06.

22.08. – 05.09. 13.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.

Štandard 1/2 335 440 460 505 525 599
Štandard Suite 2+2 450 590 610 675 695 845

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 – dvojlôž-
ková izba s možnosťou prístelky pre dieťa 
do 12r., kúpeľňa/WC, fén, klimatizácia, 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.
Stravovanie: polpenzia v hotelovej 
reštaurácii 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 vyni-
kajúcim miestom pre dovolenku s deťmi.
Služby, šport a zábava: v hoteli 
Dražica – recepcia 24/7, klimatizovaná 
reštaurácia, kaviareň a bary, bistro na 
pláži, zmenáreň, úschovňa drahocen-
ností pri recepcii, vonkajší bazén a det-
ský bazén so sladkou vodou, TV sála, 
masážny salón, fitnes, internetový kút, 
obchod so suvenírmi, trafika, agentúra 

s bohatou ponukou výletov, športové 
vyžitie (tenis, bedminton, mini golf, 
stolný tenis, biliard a i.), kultúrne podu-
jatia (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 prenájom bicyklov, áut, skút-
rov, detské ihrisko, 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.
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 
Dražica – recepcia 24/7, klimatizovaná 
reštaurácia, kaviareň a bary, bistro na 
pláži, 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 (tenis, 
bedminton, mini golf, stolný tenis, biliard 
a i.), kultúrne podujatia (zábavné veče-
ry, koncerty a pod.), počas letnej sezóny 
animačný program pre deti i dospelých 
(mini klub, škola plávania pre deti, ran-
ná gymnastika, aqua-aerobic, večerný 
program a i.), v blízkosti prenájom bicyk-
lov, áut, skútrov, detské ihrisko, telefónna 
búdka, možnosť prania a žehlenia, parko-
vanie 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 – dvojlôžková 
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: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy: Dieťa do 6 r. bez lôžka alebo na 3. lôžku – zdarma.
Delegatský poplatok 5,- € os./tyždeň (povinný príplatok).

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy: Dieťa do 6 r. bez lôžka –zadarmo.
Dieťa 6–15 rokov na 3. lôžku –50%. 

Typ
izby 13.06. – 27.06. 27.06. – 29.08. 29.08. – 19.09.

1/2 385 395 385

Typ
izby 04.04. – 18.04. 18.04. – 16.05.

 05.09. – 05.10.
16.05. – 23.05.
29.08. – 05.09.

23.05. – 11.07.
22.08. – 29.08. 11.07. – 22.08.

1/2 park 285 339 389 460 539
1/2 more 315 369 429 499 579
1/2 more,balkón 325 380 435 510 589

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy: Dieťa do 12 r. na 3. lôžku zadarmo.

Typ
izby

25.04. – 16.05.
19.09. – 26.09. 16.05. – 06.06. 05.09. – 19.09. 06.06. – 13.06. 13.06. – 11.07.

22.08. – 05.09. 11.07. – 22.08.

Štandard 1/2 345 450 470 525 545 610



 bližšie informácie na www.nikslovakia.com | 13

Chorvátsko

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy: Dieťa do 6 r. bez lôžka –zadarmo. Dieťa 6–12 rokov na 3. lôžku –50%.

Typ
izby

01.04. – 30.05.
19.09. – 30.10.

30.05. – 27.06.
05.09. – 19.09.

27.06. – 11.07.
22.08. – 05.09. 11.07. – 22.08.

1/2 269 315 429 459

Poloha: Hotel sa nachádza v blízkosti 
centra mesta Crikvenica.
Služby, šport a zábava: recepcia, 
reštaurácia, parkovanie (pre obmedze-
ný počet). Športové možnosti v blízkosti 
(volejbal, hádzaná, futbal, tenis, potá-

panie, požičovňa bicyklov, kajakov, ad-
renalínový park v blízkosti a i.).
Ubytovanie: 
Izby 1/2 – dvojlôžkové izby s možnos-
ťou prístelky, kúpeľňa/WC,TV, klimatizá-
cia, Wifi.

Stravovanie: polpenzia. – raňajky a 
večere formou bufetových stolov.
Pláž: kamienkovo/piesková pláž „Crni 
mol“ s pozvoľným vstupom do mora, cca 
500 m.

Hotel Villa AURORA ***

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: Penzión sa nachádza na brehu 
mora, 200 m od centra mesta a 3 km od 
mesta Crikvenica.
Služby: recepcia, reštaurácia, bar, par-
kovisko, trezor, zmenáreň. 

Ubytovanie:
Izba 1/2 – dvojlôžková izba s možnos-
ťou prístelky, kúpeľňa/WC, klimatizácia, 
chladnička, SAT/TV, Wifi.
Stravovanie: raňajky – bufetové stoly 

(v penzióne Klek) a v prípade doplatku 
za večere( večere v penzióne Selce vzdia-
lenom 70 m. ).
Pláž: okruhliakové a betónové pláže. 
Pozvoľný vstup do mora.

Penzión SELCE **

Penzión KLEK***

M: strana more, P: strana park.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa:  turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 4 r. bez lôžka – zdarma.
Dieťa 4 – 12 r. na 3. lôžku -50 %.

M: strana more, P: strana park.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 4 r. bez lôžka – zdarma.
Dieťa 4 –12 r. na 3. lôžku -50%.

Typ 
izby

06.06. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 27.06.
29.08. – 05.09.

27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08.

04.07. – 11.07.
15.08. – 22.08. 11.07. – 15.08.

 1/2 P 190 220 270 305 345
 1/2 M 210 240 290 330 365

Typ 
izby

06.06. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 27.06.
29.08. – 05.09.

27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08.

04.07. – 11.07.
15.08. – 22.08. 11.07. – 15.08.

 1/2 P 240 280 320 355 395
 1/2 M 250 290 335 375 410

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. 

 Crikvenica | Selce 
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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.
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, turistickú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Typ
apartmánu

01. 04. – 30. 05.
12. 09. – 01. 10.

30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

13.06. – 20.06.
29.08. – 05.09. 20. 06. – 29. 08.

Rona Gajac štandard A/2+2 250 355 545 650
Rona Gajac superior  A/2+2 335 550 750 840

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.

Vila STANKA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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

01.05. – 20.06.
29.08. – 01.10. 20.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 01.08.

15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08. 22.08. – 29.08.

App/4 390 735 865 990 1035 525
App/5 485 915 1075 1255 1310 650
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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 INGA ***

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

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 blízkosti 
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. 

Vila DANIJELA ***

Vila DRAGICA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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

01.05. – 20.06.
29.08. – 01.10. 20.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 01.08.

15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08. 22.08. – 29.08.

App/4 335 590 620 770 840 440
App/5 390 685 825 895 970 515

Typ 
apartmánu

01.05. – 20.06.
29.08. – 01.10. 20.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 01.08.

15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08. 22.08. – 29.08.

App/6 460 750 790 1020 1100 620
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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 REGINA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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

01.05. – 20.06.
29.08. – 01.10. 20.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 01.08.

15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08. 22.08. – 29.08.

App/4 335 590 620 770 840 440
App/5 390 685 725 895 970 515

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. 

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 trojlôžko-
vá 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.

Vila BERNARDICA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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

01.05. – 20.06.
29.08. – 01.10. 20.06. – 27.06. 27.06. – 11.07.

22.08. – 29.08. 11.07. – 18.07. 18.07. – 01.08. 01.08. – 15.08.

App/2 200 305 370 429 465 485
App/3 239 355 429 505 560 599
App/4 285 410 505 580 660 715
App/4+1 335 470 580 670 760 810
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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, obý-
vací priestor s kuchynským kútom (elek-
trický varič, plynový sporák, chladnička s 
mrazničkou), kúpeľňa/WC, klimatizácia 
(za príplatok), SAT TV, WiFi, balkón, vý-
hľad 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: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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

01.05. – 20.06.
29.08. – 01.10. 20.06. – 27.06. 27.06. – 11.07.

22.08. – 29.08. 11.07. – 18.07. 18.07. – 01.08.
15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08.

App/5 335 470 580 670 760 810

Typ 
apartmánu

01.05. – 20.06.
29.08. – 01.10. 20.06. – 27.06. 27.06. – 11.07.

22.08. – 29.08. 11.07. – 18.07. 18.07. – 01.08.
15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08.

App/3 240 355 430 505 560 600
App/4 285 410 505 580 660 715
App/4+1 325 460 560 650 750 810
App/6 380 550 660 770 865 930
App/6+1 430 610 750 865 990 1040
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Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu 
na 7 nocí, polpenziu, balík wellness, 
DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 
17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týž-
deň/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 
mieste.

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 rezerváciu 
– hodina/deň), vnútorný vyhrievaný ba-
zén, vonkajší bazén pred hotelom Adria-
tic, 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 mož-
nosťou prístelky, kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, 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

01.04. – 06.06.
19.09. – 15.10.

06.06–20.06.
29.08. – 19.09.

20.06. – 11.07.
15.08. – 29.08. 11.07. – 15.08.

Hotel Ilirija****
1/2 BP comfort 410 515 590 705
1/2 BM superior 460 570 650 760
1/2 B premium 530 650 720 839

KORNATI****
1/2 P comfort 360 440 495 650
1/2 BM superior 420 535 590 760
1/2 P comfort plus 400 515 560 735

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 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, obýva-
cia izba s rozťahovacím gaučom a samo-
statnou 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, obýva-
cia izba s rozťahovacím gaučom a samo-
statnou posteľou, kuchynka, kúpeľňa/
WC, SAT/TV, Wifi, klimatizácia (za popla-
tok), 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.

Vila VISTA ***

Penzión JELENA ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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)

Typ 06.06. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 27.06.
29.08. – 05.09.

27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08.

04.07. – 11.07.
15.08. – 22.08. 11.07. – 15.08.

Os. v štú/2 ( min.2 os.) 230 250 270 275 295
Os.v app/2+2 (min.4 os.) 190 200 210 220 230

Typ 06.06. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 27.06.
29.08. – 05.09.

27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08.

04.07. – 11.07.
15.08. – 22.08. 11.07. – 15.08.

Os. v štú/2 ( min.2 os.) 230 250 270 275 295
Os.v app/2+2 (min.4 os.) 190 200 210 220 230

Biograd | Sv. Filip I Jakov

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 športo-
vo-rekreačných aktivít sa nachádza len 3 
km od mesta Biograd na Moru. V blíz-
kosti 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.

Apartmánové turistické stredisko CROATIA

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody,elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Doplatok za psa 8,- €/deň, na vyžiadanie – platí sa na mieste.

Typ
apartmánu

23.04. – 13.06.
12.09. – 03.10.

13.06. – 27.06.
05.09. – 12.09.

27.06. – 04.07.
29.08. – 05.09.

04.07. – 25.07.
22.08. – 29.08. 25.07. – 22.08.

App B3 230 305 450 630 725
App C4 240 315 475 650 750
App D5 290 400 570 780 885
App E6 315 420 620 820 930
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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 %

Hotel VILLA DONAT ***/****

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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

01.04. – 06.06.
19.09. – 15.10.

06.06–20.06.
29.08. – 19.09.

20.06. – 11.07.
15.08. – 29.08.

11.07. – 15.08.
15.08. – 29.08.

1/2 Superior **** 420 460 525 685
1/2 Comfort*** 345 380 470 555

Sv. Filip I Jakov | Pirovac

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. 

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.

Hotel MIRAN ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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 %.

Typ
izby

25.04. – 23.05.
19.09. – 03.10.

23.05. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 04.07.
22.08. – 05.09. 04.07. – 22.08.

 1/2 P 295 370 475 545
1/2 M 325 410 505 580
1/2 M, klíma 355 450 570 630
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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: 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.

Holiday village „JEZERA – LOVIŠĆA“

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.

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 platí 
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 SARA ***

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

Typ 
apartmánu

16.05. – 30.05.
12.09. – 01.10. 30.05. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 22.08.

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

Typ 
apartmánu

25.04. – 23.05.
12.09. – 01.10.

23.05. – 13.06.
05.09. – 12.09.

13.06. – 11.07.
29.08. – 05.09.

11.07. – 25.07.
15.08. – 29.08. 25.07. – 15.08.

A2+1 studio 270 305 470 560 640
B 2+2 NEW 380 440 660 750 870
C4+2 399 495 660 770 890
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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: 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 po-
steľou, obývacia izba s vybaveným ku-

chynským 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.

Apartmány MANDY ***

Min.počet os.v štú/3 – 3 os., v app/4 – 4 osoby.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, (podľa typu izby. 
– app), polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/
týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Typ 20.06. – 04.07. 04.07. – 29.08. 29.08. – 05.09.
 1/3(št) 295 310 295
1/4(app) 275 295 275

Vodice

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.

MATILDE BEACH RESORT ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu cca 15,- €os./týždeňäplatí sa na mieste), cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Parkovanie: 7- €/deň/auto v termíne 01.06. – 30.09., platí sa na mieste.

Typ
apartmánu

16.05. – 30.05.
12.09. – 26.09. 30.05. – 13.06. 13.06. – 27.06.

22.08. – 12.09. 27.06. – 22.08.

App/2+2 705 860 1170 1425
App/4+2 610 760 1025 1285
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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 zdar-

ma), animačný program pre deti a dospe-
lých (počas letnej sezóny), otvorený bazén 
s morskou vodou, ležadlá pri bazéne zdar-
ma, 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: vila je súčasťou komplexu Ho-
tel Imperial a nachádza sa v ľavej časti 
letoviska Vodice vedľa hotela Olympia.
Služby, šport, zábava: v rámci Hote-
la Imperial recepcia, spoločenské miest-
nosti, reštaurácia, kaviareň, aperitív bar, 
TV miestnosť, suveníry, fitnes centrum, 

tanečná terasa, krytý bazén s morskou 
vodou, kaderníctvo, vonkajší bazén, 
detský bazén, 5 tenisových kurtov, stolný 
tenis, minigolf, detské ihrisko, reštaurá-
cia na pláži, škola potápania, tobogan, 2 
snack bary.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s mož-

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

Hotel PUNTA ****

Ville Rivijera – REGINA ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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,- €/auto/deň, platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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: 6 – 8,- €/auto/deň, platí sa na mieste.

Typ 
Izby

09.05. – 23.05.
26.09. – 03.10.

23.05. – 13.06.
12.09. – 26.09.

13.06. – 11.07.
22.08. – 12.09. 11.07. – 22.08.

1/2 Park 410 495 629 730
1/2 More 470 570 695 780

Typ 
Izby

25.04. – 23.05.
19.09. – 03.10.

23.05. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 04.07.
22.08. – 05.09. 04.07. – 22.08.

 1/2 270 370 460 599

 Vodice

ANA, MARINA, LUIZA **

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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: 6– 8,- €/auto/deň, platí sa na mieste.

Typ 
Izby

25.04. – 23.05.
19.09. – 03.10.

23.05. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 04.07.
22.08. – 05.09. 04.07. – 22.08.

 1/2 250 345 400 505

Poloha: Vily sú súčasťou komplexu Ho-
tel Imperial a nachádzajú sa v ľavej časti 
letoviska Vodice vedľa hotela Olympia. 
Ide o vily  a ANA**,  MARINA**, LUISA** 
a CLARA**.
Služby, šport, zábava: v rámci Hote-
la Imperial recepcia, spoločenské miest-
nosti, reštaurácia, kaviareň, aperitív bar, 

TV miestnosť, suveníry, fitnes centrum, 
tanečná terasa, krytý bazén s morskou 
vodou, kaderníctvo, vonkajší bazén, 
detský bazén, 5 tenisových kurtov, stolný 
tenis, minigolf, detské ihrisko, reštaurá-
cia na pláži, škola potápania, tobogan, 2 
snack bary.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnos-

ťou prístelky, TV kúpeľňa/WC, väčšina 
izieb je s balkónom, výhľad do parku.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a 
večere formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50 
– 100 m.
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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: 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: celoden-
ný lístok do Wellness & Spa (vstup 
na kryté bazény, posilňovňa, 
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 samo-
statným 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 poste-
ľou a rozkladacím kreslom pre dieťa do 
12 rokov, izba s 2 samostatnými lôžkami, 
obývacia miestnosť s rozkladacím gau-
čom pre 2 deti 12 rokov, kuchynský kút, 
kúpeľňa/WC, kúpeľňa s vaňou, telefón, 
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.

SOLARIS MOBILE HOMES ***

Solaris VILLAS KORNATI ****

Cena zahŕňa: prenájom mobil homes na 7 nocí, posteľné prádlo, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Registračný poplatok: 2,- €/os.(platí sa na mieste).

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, posteľné prádlo, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Registračný poplatok: 2,- €/os.(platí sa na mieste).

TYP 24.04. – 23.05.
19.09. – 17.10.

23.05. – 13.06.
07.09. – 19.09.

13.06. – 27.06.
22.08. – 07.09. 27.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.

MH 4+2 370 715 915 1140 1370

Typ
apartmánu

24.04. – 23.05.
19.09. – 17.10.

23.05. – 13.06.
07.09. – 19.09.

13.06. – 27.06.
22.08. – 07.09. 27.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.

App/2+2 430 590 940 1099 1290
App/3+2 505 675 1045 1250 1550
App/4+3 535 730 1160 1470 1750

Šibeník

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 ih-
risko, reštaurácia na pláži, škola potápa-
nia, tobogan, 2 snack bary. Parkovanie 
za poplatok.
Ubytovanie: 1/2 Štandard – park/
more – dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
stelky, 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.

Hotel IMPERIAL PARK ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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 
Izby

25.04. – 23.05.
19.09. – 03.10.

23.05. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 04.07.
22.08. – 05.09. 04.07. – 22.08.

1/2 Štandard P 360 440 545 675
1/2 Superior P 399 485 650 750
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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, SAT-
TV, terasa.
Bgw/2+2 (28 m²) – jedna miestnosť 
s dvomi pevnými lôžkami a rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, SAT-

TV, 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 RESORT RESNIK **

Apartmány BELVEDERE ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Záverečné upratovanie: 40,- €/app a registračný poplatok 1,- €/os.jednorazove (platí sa na mieste).

Typ 25.04. – 23.05.
26.09. – 09.10.

23.05. – 06.06.
19.09. – 26.09.

06.06. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 27.06.
29.08. – 12.09.

27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08. 04.07. – 22.08

1/2,Bungalov/2+2 260 295 335 390 430 460
1/2 klíma 285 325 360 420 460 485
Bungalov Suite/4 270 305 345 400 440 465
Bungalov Suite/4, klíma 285 325 365 420 460 485

Typ 
apartmánu

24.04. – 16.05. 
26.09. – 22.10.

16.05. – 06.06.
12.09. – 26.09.

06.06. – 04.07.
29.08. – 12.09.

04.07. – 25.07. 
08.08. – 29.08. 25.07. – 08.08.

App/2+2 380 460 610 840 990
App/4+2 460 610 840 1065 1215
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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 (superior  

20 m od mora/standard 50 – 
150 m od mora) – dve spálne, obý-
vacia miestnosť s rozkladacím gaučom 
(pre dospelú osobu a dieťa do 12 rokov 
alebo pre dve deti do 12 rokov) a ku-
chynským kútom, dve sprchy a 2 x WC, 
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 – trojlôžko-
vá spálňa, obývacia časť s 2 samostat-
nými lôžkami a kuchynkou, kúpelňa s 

WC, SAT/TV, Wifi, klimatizácia, balkón s 
výhľadom 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.

Mobile Homes BELVEDERE ***

Apartmány ANA ***

Cena zahŕňa: prenájom MH na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Záverečné upratovanie: 40,- €/app a registračný poplatok 1,- €/os.jednorazove (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. 
Dieťa do 6 r. na prísteľke platí 95,- €.
Dieťa do 6 – 12 r. na prísteľke platí 155,- €.

Typ 24.04. – 16.05.
26.09. – 22.10.

16.05. – 06.06.
12.09. – 26.09.

06.06. – 04.07.
29.08. – 12.09.

04.07. – 25.07.
08.08. – 29.08. 25.07. – 08.08.

MH 4+2 Štandard 460 760 1030 1560 1710
MH 4+2 Superior 495 875 1180 1710 1870

Typ
apartmánu

27.04. – 04.07.
05.09. – 01.10. 04.07. – 18.07. 18.07. – 05.09.

Osoba v App/2+2 ( min. počet os. 4) 395 vypredané 430
Osoba v App/6 ( min. počet os. 6) 345 vypredané 370

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.

Vila ANTE ****

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

Typ 01.05. – 27.06. 27.06. – 05.09. 05.09. – 01.10
 1/2 340 360 340
 1/2 B 350 380 350
 1/2 BM 380 430 380
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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 
kuchyňou, 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 ZDRAVKO ***

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 
apartmánu

01.05. – 13.06
12.09. – 01.10.

13.06. – 27.06.
29.08. – 12.09.

27.06. – 18.07.
08.08. – 29.08. 18.07. – 08.08.

Štú/2+1 285 380 460 475
Štú/2+2 335 430 505 535
App/2+2 380 495 600 640
App/2+3 475 570 670 705

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: 
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 po-
steľou 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.

Vila MAGDALENA ***

Vila IVICA ***

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny,DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Klimatizácia za príplatok 7,- €/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: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Klimatizácia za príplatok 7,- €/deň,na vyžiadanie – platí sa na mieste.

Typ 
apartmánu

01.04. – 06.06.
19.09. – 15.10.

06.06. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 27.06.
05.09. – 12.09.

27.06. – 04.07.
 29.08. – 05.09.

04.07. – 18.07.
22.08. – 29.08. 18.07. – 22.08.

App/2+2 460 495 525 580 620 660

Typ 
apartmánu

01.04. – 06.06.
19.09. – 15.10.

06.06. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 27.06.
05.09. – 12.09.

27.06. – 04.07.
29.08. – 05.09.

04.07. – 18.07.
22.08. – 29.08. 18.07. – 22.08.

App/2 279 305 325 355 370 420
App/3 325 335 370 410 450 485
App/2+2 460 495 525 580 620 660
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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. Upratovanie 
si klienti počas pobytu zabezpečujú sami.
Mesto Omiš ponúka všetky aktívne športy 
ako je rafting, kanyoning, paragliding, po-
tápanie, horolezectvo, surfovanie alebo 
jazda na bicykli. V Omiši je nespočetné 
množstvo reštaurácií, barov, rôznych ob-
chodíkov, stánkov so suvenírmi a čerstvou 

zeleninou. Zatancovať si môžete na miest-
nych diskotékach či tanečných terasách.
Ubytovanie: Štúdio/4 – 2. poschodie 
– miestnosť manželskou posteľou a roz-
kladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynský 
kút, kúpeľňa/WC, SAT/TV, Wifi, klimatizá-
cia, 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.
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. 

Apartmány MILA ***

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,50 €/os./deň, dopravu.
Min. počet osôb v izbe 2 os., v štúdiu 4 os., v app 5 osôb.

Typ 
apartmánu

01.06. – 27.06.
12.09. – 01.10.

27.06. – 11.07.
22.08. – 12.09. 11.07. – 22.08.

Osoba v izbe 1/2 285 335 345
Osoba v št/2+2 279 315 325
Osoba v app/2+3 275 310 335

Omiš | Makarska

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, samo-

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

Vila JAKOV ***

Typ 
apartmánu

01.04. – 06.06.
19.09. – 15.10.

06.06. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 27.06.
05.09. – 12.09.

27.06. – 04.07.
29.08. – 05.09.

04.07. – 18.07.
22.08. – 29.08. 18.07. – 22.08.

App/6 665 685 740 779 819 885
App6+1 740 799 849 885 980 1010
Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

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 prí-

stelky, 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.

Hotel BIOKOVKA **

B: balkón, BM: balkón more.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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%.

Typ
izby 01.04. – 25.04. 25.04. – 23.05.

26.09–17.10.
23.05. – 13.06.
12.09. – 26.09.

13.06. – 11.07.
22.08. – 12.09. 11.07. – 22.08.

1/2 B 215 255 330 440 520
1/2 +1 BM 235 270 359 479 579

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: 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 po-
steľou 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 
posteľou a s dvomi samostatnými lôžka-
mi, kompletne zariadený kuchynský kút, 
kúpeľňa/WC, TV, klimatizácia (za popla-

tok), balkón alebo terasa.
App 1/4 – dvojlôžková spálňa s jed-
nou prístelkou pre dieťa do 12 rokov, 
priestranná kuchyňa s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa/WC, TV, 
klimatizácia (za poplatok), balkón.ň
App 4  – info o cene v CK.
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 chladnič-
kou a možnosťou klimatizácie (za popla-
tok).

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

Vila NEDA **

Penzión RIBAR **

Typ
apartmánu

06.06. – 
20.06.

20.06. – 
27.06.

27.06. – 
04.07.

04.07. – 
08.08.

08.08–
15.08.

15.08. – 
22.08.

22.08. – 
29.08.

29.08. – 
19.09.

Štúdio/2 210 270 335 345 315 260 230 220
Štúdio/3 270 315 390 420 380 330 290 260
Štúdio/4 295 380 470 530 470 370 335 310
Apartmán/4 355 410 480 550 505 420 390 365

Typ
izby 13.06. – 27.06. 27.06. – 29.08. 29.08. – 19.09.

 1/2 320 330 320

Typ
izby 13.06. – 27.06. 27.06. – 29.08. 29.08. – 19.09.

1/2 dep. 335 345 335

Makarska|Baško Polje 

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí,posteľné prádlo,spotrebu vody,elektriny,DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/
dieťa 12 – 18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
delegátsky poplatok 5,- €/os./týž. (povinné).
Poplatok za klimatizáciu: 6,- €/deň, na vyžiadanie – platí sa na mieste.

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týž-
deň/dieťa 12 – 18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu,
delegátsky poplatok 5,- €/os./týž. (povinné).
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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Typ
apartmánu

28.04. – 30.05.
26.09. – 17.10.

30.05. – 13.06.
12.09. – 26.09.

13.06. – 27.06.
29.08. – 12.09.

27.06. – 11.07.
22.08. – 29.08. 11.07. – 22.08.

 1/2 249 279 352 429 485
1/2 B 269 325 399 495 560
1/2 BM 285 362 460 540 619
B– balkón,BM – balkón more.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 12 r. na prístelke – 50%.
Dospelá osoba na prístelke –30%.

Makarská riviéra, Tučepi 
Tučepi sú 400 rokov staré mesto na Makarskej riviére pozdĺž 4 kilometrov dlhej okruhliakovej pláže. Zo severnej strany sa nad mestečkom rozprestiera prírodný park 
pohoria Biokovo. V blízkosti sú vinohrady a olivové háje.

Poloha: Vila sa nachádza v meste 
Tučepi, cca 200 m od pláže.
Služby, šport a zábava: recepcia, parko-
visko, reštaurácia s terasou, bar.
Ubytovanie: Izby 1/2+2. – dvoj-
lôžková izba s možnosťou 2 prísteliek, 
kúpeľňa/WC, klimatizácia, chladnička, 
SAT/TV, balkón, výhľad na more (juh)a 
výhľad na Biokovo (západ).

Štúdiá 1/2+2. – izba s dvojlôžkovou 
posteľou a možnosťou 2 prísteliek, ku-
chynka, kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT/
TV, balkón, výhľad na more. (Št 1/2. – 
bez balkóna a výhľadu na more.) 
App 1/3+2. – na prízemí. – trojlôžková 
izba, obývacia izba s manželskou poste-
ľou, kuchynský kút, kúpeľňa/WC, klima-
tizácia, SAT/TV.

App 1/3+2 LUX. – dvojlôžková izba, 
jednolôžková izba, veľká obývacia izba s 
2 lôžkami), kuchynský kút, kúpeľňa/WC, 
klimatizácia, SAT/TV, 2 balkóny, výhľad 
na more.
Stravovanie: polpenzia. – raňajky for-
mou bufetových stolov a večere. – výber 
z 3 menu.
Pláž: kamenistá.

Vila Vinka ***

Typ
izby 13.06. – 27.06. 27.06. – 29.08. 29.08. – 19.09.

 1/2 BP 405 415 405
BP balkón park
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu., DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r., cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu,
delegátsky poplatok 5,- €/os./týž. (povinné).
Zľavy:
Dieťa do 10 r. na prístelke – zdarma.

Tučepi |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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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 – dvojlôž-

ková izba s možnosťou prístelky, TV/SAT, 
Wifi, kúpelňa (sprcha a WC), balkón. Nie-
ktoré 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: Apartmány Lovre sa nachádza-
jú v Drveniku, v časti Donja Vala, 150 m 
od krásnej okruhliakovej pláže s pozvoľ-
ným prístupom do mora. 
Služby: parkovanie, vonkajšie posede-
nie, záhradný gril, klimatizácia.
Ubytovanie: Štúdio/2 – dvojlôžková 

miestnosť s manželskou posteľou, TV/
SAT, Wifi, kuchynský kút, chladnička, 
kúpeľňa (sprcha a WC), klimatizácia, 
balkón s posedením. 
3xApp/2+2 – 2–lôžková spálňa, obý-
vacia miestnosť s rozkladacím gaučom, 
vybavený kuchynský kút s jedálenskou 

časťou, chladnička s mrazničkou, sprcha 
s WC, TV/SAT, Wifi, klimatizácia, balkón 
s posedením.
Strava: polpenzia (cca 100 m od vily v 
Conobe Jelaš ) raňajky – bufetové stoly, 
večera – výber z 2 menu.
Pláž: okruhliaková, cca 150 m. 

Poloha: Hotel sa nachádza uprostred 
borovicového lesoparku, 50 – 100 m 
od pobrežnej promenády do centra 
starobylého 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), poobedňaj-
šia 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 Lovrenka **+

Hotel HVAR ***

Typ 06.06. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 20.06.
05.09. – 12.09.

20.06. – 04.07.
29.08. – 05.09. 04.07. – 29.08.

osoba v 1/2 240 250 280 290
osoba v app/2+2 250 260 290 299

Typ 06.06. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 20.06.
05.09. – 12.09.

20.06. – 04.07.
29.08. – 05.09. 04.07. – 29.08.

osoba v štú/2 270 280 320 340
osoba v app/2+2 245 260 275 290

Typ 
izby

25.04. – 03.05.
26.09. – 10.10.

03.05. – 23.05.
19.09. – 26.09.

23.05. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 11.07.
22.08. – 05.09. 11.07. – 22.08.

1/2 P 345 365 420 535 650
1/2 M 360 380 440 550 665

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: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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, animač-
ný program (6x do týždňa počas júla a 
augusta), detský klub (pre deti 6 – 12 
rokov), športové možnosti (stolný tenis, 
tenis, futbal, basketbal, hádzaná, volej-
bal, cyklistika, 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, kú-
peľňa/ 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, obývacia izba s 
rozkladacím gaučom pre dve osoby, kuchyn-
ský 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, obý-
vacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 
osoby, plne vybavená kuchynka (mikro-
vlnná rúra, kávovar, umývačka riadu), kú-
peľňa/WC, klimatizácia, 2x SAT/TV a DVD, 
telefón, priestranná lodžia s posedením.
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

05.06.--20.06.
05.09.-20.09.

20.06.-11.07.
22.08.-05.09. 11.07.-22.08.

1/2 štandard 295 345 420
1/2   comfort 315 360 439
1/2 B classic 305 350 430

Typ 
apartmánu

23.05. – 20.06.
05.09. – 19.09.

20.06. – 11.07.
22.08. – 05.09. 11.07. – 22.08.

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

23.05.-20.06.
05.09.-19.09.

20.06.-11.07.
22.08.-05.09. 11.07.-22.08.

App/2 štúdio 735 845 990
App/2+2 830 950 1235
App/4+2 1075 1190 1485

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50 €/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r.,cestovné 
poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Príplatok za psa 8,- €/deň (na vyžiadanie – platí sa na mieste).
Zľavy: Dospelá osoba na 3. lôžku -10%.
Dieťa do 12 rokov na 3. lôžku zdarma.
Dieťa do 12 rokov s 1 dosp. osobou -20 %.

Ostrov Hvar | Gradac

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 bez-
prostrednej blízkosti okruhliakovej 
pláže. Pozostáva z hlavnej budovy s vý-
ťahom 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: dvoj-

lôžková 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 19.09. – 30.09. 30.05. – 13.06.
05.09. – 19.09.

13.06. – 27.06.
22.08. – 05.09. 27.06. – 22.08.

1/2 A 190 249 305 400
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu,
delegátsky poplatok 6,–€/os./týž. (povinné).
Zľavy: 
Dieťa do 12 r. na prístelke zdarma. 
Dieťa do 3 r. bez lôžka –zdarma.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahŕňa:  turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12-18 r.,cestovné po-
istenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Príplatok za psa 8,- €/deň (na vyžiadanie - platí sa na mieste).
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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 Gra-
dac. Skladá sa z hlavnej budovy s výťahom 
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 – dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa/
WC, fén, SAT/TV, klimatizácia, mini bar, Wifi, 
telefón, balkón s výhľadom 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 25.04. – 23.05. 23.05. – 13.06.

12.09. – 26.09.
13.06. – 04.07.
29.08. – 12.09.

04.07. – 18.07.
15.08. – 29.08. 18.07. – 15.08.

1/2+1 Comfort 360 440 590 695 715
1/2+2 Štandard P 380 460 665 740 760

Typ
apartmánu

23.05. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 11.07.
22.08. – 12.09. 11.07. – 25.07. 25.07. – 22.08.

App/2 štúdio 190 240 305 360
App/2 210 270 355 390
App/2+2 270 345 440 460
App/4 360 420 525 570

P:strana park.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All Inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12 – 18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy: Dieťa do 3 r. bez lôžka – zdarma. Dieťa do 12 r. na 3. a 4. lôžku zdarma. 
Osoba nad 12 r. na 3. lôžku -10 %.

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: vila sa nachádza 60 m od 
okruhliakovej pláže, cca 250 m od cen-
tra, cca 120 m od reštaurácie. Upratova-
nie si klienti počas pobytu zabezpečujú 
sami.
Služby: parkovanie, gril.
Ubytovanie: App/2+2 na 1. poscho-

dí. – spálňa pre 2 osoby, obývačka s 
rozťahovacím gaučom pre 2 osoby, ku-
chynský a jedálenský kút, kúpeľňa /WC, 
SAT/TV, klimatizácia za poplatok, balkón.
App/4–5 na 2. poschodí– 2 spálne pre 
2 osoby, obývačka s gaučom pre 1 osobu 
(dieťa do 8 rokov), kuchynka a jedálen-

ský kút, SAT/TV, klimatizácia, 2 kúpeľne/
WC, balkón.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 
150,– €, ktorá bude po odovzdaní ne-
poškodeného apartmánu vrátená späť.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková.

Vila MARIS ***

Vila JELENA ***

Typ
apartmánu

23.05. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 04.07.
22.08. – 12.09. 04.07. – 22.08.

App/2 štúdio 325 440 535
App/2+2 525 600 740

Typ
apartmánu

25.04. – 23.05.
19.09. – 10.10.

23.05. – 13.06.
12.09. – 19.09.

13.06. – 04.07.
22.08. – 12.09. 04.07. – 22.08.

App/2+2 355 430 525 590
App/4–5 570 665 770 875

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 apartmánu na 7 nocí, posteľné prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu v App/4–5, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.

Pelješac, Orebič | Trpanj

Trpanj
Trpanj je turistické letovisko s malým prístavom ležiacim na severnom pobreží poloostrova Pelješac, 11 km severovýchodne od Orebiću. V meste sa nachádza mnoho 
historických pamiatok, sú tu nádherné okruhliakové a skalnaté pláže a nedotknutá príroda. Oblasť je tiež známa svojimi najkvalitnejším vínom.

Poloha: Hotel sa nachádza v západnej 
časti malebnej dalmátskej dedinky Tr-
panj len 10 m pláže.
Služby, šport, zábava: nonstop re-
cepcia, trezor na recepcii, reštaurácia s 
terasou, bar na pláži, kaviareň, WiFi a 
internetový kútik pri recepcii, vonkajší 
bazén a detský bazén so sladkou vodou, 
ležadlá pri bazéne, parkovisko pred 
hotelom (obmedzený počet miest), ani-

mačný program pre deti i dospelých (6x 
v týždni), tanečná zábava pri bazéne so 
živou hudbou (1x za týždeň), detský klub 
(pre deti 4–12 rokov), športové možnos-
ti (stolný tenis, šípky, bowling, prenájom 
bicyklov a kanoe a pod.), bohatá ponuka 
exkurzií a výletov.
Ubytovanie: 
1/2 COMFORT DOUBLE. – dvojlôž-
kové izby s možnosťou prístelky, sprcha, 

WC, fén, klimatizácia, TV, telefón, Wifi, 
balkón s výhľadom na more. 
1/2+2 FAMILY DOUBLE. – dvojlôžko-
vé izby s dvomi prístelkami, sprcha, WC, 
bidet, fén, klimatizácia, TV, telefón, Wifi, 
balkón s výhľadom na park. 
Stravovanie: all–inclusive.
Pláž: kamienková s pozvoľným vstupom 
do mora 10 m.

Hotel FARAON ***

Typ 
izby 19.09. – 13.10. 16.05. – 06.06. 06.06. – 20.06.

05.09. – 19.09.
20.06. – 04.07.
22.08. – 05.09. 04.07. – 22.08.

1/2 Comfort M 285 315 410 495 649
1/2 +2 P 320 380 495 660 849

M:strana more P:strana park.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All Inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/týždeň/dieťa 12–18 r.,cestovné poistenie 2,60 €/os./deň, dopravu.
Zľavy:
Dieťa do 3 r. bez lôžka –zdarma.
Dieťa do 12 r. na 3. a 4. lôžku zdarma.
Osoba nad 12 r. na 3. lôžku –10%.
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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 – dvojlôžkové izby s možnos-

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

Hotel ADRIA ***

Typ 
izby

24.05. – 14.06.
06.09. – 27.09.

14.06. – 12.07.
16.08. – 06.09. 12.07. – 16.08.

1/2 PS 420 475 525
1/2 PS B 450 505 550
1/2 MS B 485 550 580
M:strana more, P:strana park, B:balkón.
Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahŕňa: turistickú taxu 17,50€/týždeň/os. od 18 r., 8,75 €/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.

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

110 € 83 € 22 € 9 €

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

Transfer servis – (Lido di Jesolo)  20 €/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 cestujú má nárok na 
prepravu 1 ks batožiny max. 20 kg a 1 
ks príručnej batožiny. Nadrozmernú 
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 závis-

losti od počtu letovísk, do ktorých zachá-
dza autobus, ubytovanie v ubytovacom 
zariadení najskôr od 16.00 h (pri indivi-
duálnej doprave – nástup na pobyt),
3 – 8. deň: pobyt pri mori, voľný 
program,  
9. deň: sobota – uvoľnenie ubytova-
cieho zariadenia v dopoludňajších hodi-
nách (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 spálňa, 
obývacia izba s kuchynským kútom a 
gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, bal-
kón na stranu s výhľadom na 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: kklimatizovaná rezidencia s výťa-
hom sa nachádza 50 m od pláže v Lignano 
– Sabbiadoro, neďaleko reštaurácii a ob-
chodov. 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 – 1x1/2 spálňa, 1x obývacia 
izba s gaučom pre 1 osobu a kuchyn-
ským kútom, kúpeľ ňa s WC, balkón, 
klimatizácia za doplatok na mieste. 
App/4 B – 1x1/2 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 (2x1/2), 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).

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., mladí do 26 r. 300 € ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38 €/ záverečné uprato-
vanie. 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., mladí do 26 r. 300€,ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratova-
nie. Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti). 

Typ izby 29. 08. – 05. 09. 27. 05. – 13. 06. 13. 06. – 27. 06. 22. 08. – 29. 08. 27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08. 01. 08. – 15. 08.

App/4 B 460 530 599 660 779 919
App/5 C 545 620 709 785 925 1110

Typ izby 29.08. – 05.09. 27.05. – 13.06. 13.06. – 27.06. 22.08. – 29.08. 27.06. – 01.08.
15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08.

Št/2 A 349 399 449 520 620 780
App/3 B 399 455 505 600 700 870
App/4 B 449 500 570 670 790 980
App/6 C 525 600 670 800 930 1160

APARTMÁNY
Vo všetkých apartmánoch sa pri nástupe na pobyt platí kaucia 100 € za apartmán, mladí do 26 r. kaucia 300 €. 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

Lignano

Poloha: klimatizovaná rezidencia s bazé-
nom a výťahom sa nachádza v časti Ligna-
no. – Sabbiadoro, neďaleko reštaurácii a 
obchodov. 1x apartmán= 1x parkovacie 
miesto ( časť parkovacích miest 300 m od 
rezidencie). Wifi pripojenie zdarma. 
Ubytovanie: App/4 B 1x 1/3 spálňa, 

obývacia izba s kuchynským kútom a gau-
čom 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 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., mladí do 26 r. 300€,ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratova-
nie. Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti). 

Typ izby 29.08–05.09. 27.05. – 13.06. 13.06–27.06. 22.08–29.08. 27.06. – 01.08.
15.08. – 22.08. 01.08. – 15.08.

App/4B 489 549 609 679 779 909
App/5B 599 679 749 889 1020 1180
App/6C 659 759 869 1009 1170 1230
App/7C 749 859 969 1079 1279 1459

Apartmány FIORE
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Poloha: rezidencia s bazénom, výťa-
hom sa nachádza 200 m od pláže v časti 
Riviera, neďaleko zóny s obchodmi. Kaž-
dý 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 pos-
teľou, 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. 1 x slnečník a 2 x le-
žadlo na pláži (platí sa na mieste).

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

chynským 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. 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). 
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., mladí do 26 r. 300€,ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratova-
nie. 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., mladí do 26 r. 300€,ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné upratova-
nie. Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti). 

Typ izby 29. 08. – 05. 09. 27. 05. – 13. 06. 13. 06. – 27. 06. 22. 08. – 29. 08. 27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08. 01. 08. – 15. 08.

Št/3 G 319 359 399 469 519 629
App/2+2 H 379 429 469 519 610 729
App/6 I 509 569 619 679 799 969

Typ izby 29. 08. – 05. 09. 27. 05. – 13.06. 13. 06. – 27.06. 22. 08. – 29. 08. 27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08. 01. 08 – 15. 08.

App/4 VE 329 369 419 489 549 639
App/6 VF 389 429 469 569 665 885

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: pies-
ková 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., mladí do 26 r. 300 €,ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné uprato-
vanie. Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti). 

Typ izby 29.08–05.09. 27.05. – 13.06. 13.06–27.06. 22.08–29.08. 27.06. – 01.08.
15.08. – 22.08. 01.08–15.08.

Št/3 G 280 319 359 409 469 579
App/2+2 H 329 379 429 489 559 690
App/6 I 429 490 559 629 719 929

Rezidencia SHAKESPEARE
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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 množstvom 
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. 

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.

Poloha: rezidencia so záhradou v časti 
Spiaggia, cca 100 m od pláže. Parkova-
nie pri vile. Klimatizácia, wifi za poplatok. 
Ubytovanie: App/5 – 1x 1/3 spál-
ňa, obývacia časť s kuchynským kútom 

a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, 
TV, balkón. 
App/6 – 2x 1/2 spálňa, obývacia časť s 
kuchynským kútom a gaučom pre 2 oso-
by, 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, 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.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti)

Typ app. 06.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 11.07. 11.07. – 01.08. 01.08. – 08.08. 08.08. – 22.08. 22.08. – 29.08. 29.08. – 05.09.
App/5 570 650 805 855 900 999 1110 855 640
App/6 680 775 960 1010 1075 1190 1325 1010 750

Rezidencia TIEPOLO

Lignano | Bibione

!!! 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.

Poloha: klimatizovaný komplex s ba-
zénom a záhradou sa nachádza v časti 
Pineta cca 300 m od pláže. Parkovanie 
v komplexe. Možný pobyt so psom. Wifi 
v cene. 
Ubytovanie: App/4 H – 1x 1/2 spál-
ňa, obývacia izba s kuchynským kútom 
a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa s WC, 
balkón. 

App/5 5H – 1x 1/3 spálňa, obývacia 
izba s kuchynským kútom a gaučom pre 
2 osoby, kúpeľňa s WC, balkón. 
App/6 I – na prvom poschodí: 1x 1/2 
spálňa, obývacia izba s kuchynským 
kútom a gaučom pre 2 osoby, kúpeľňa 
s WC, balkón, na druhom poschodí: 
1x1/2 spálňa, kúpeľňa s WC. 
App/7 I – na dvoch poschodiach. 1 po-

schodie: 1x 1/3 spálňa, obývacia izba s 
kuchynským kútom a gaučom pre 2 oso-
by, kúpeľňa s WC, balkón. 2 poschodie: 
1/2 spálňa, kúpeľňa s WC. Stravovanie: 
individuálne. 
Pláž: piesková cca 800 m. Slnečník a 
ležadlá na pláži za poplatok.

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., mladí do 26 r. 300 €,ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späť, 38€/ záverečné uprato-
vanie. Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti). 

Apartmány PARCO HEMINGWAY

Typ izby 29.08–05.09. 27.05. – 13.06. 13.06–27.06. 22.08–29.08. 27.06. – 01.08.
15.08. – 22.08. 01.08–15.08.

App/4 H 389 439 469 569 650 799
App/5 5H 429 479 519 609 709 889
App/6 I 479 539 609 700 819 1040
App/7 I 509 579 639 749 859 1099
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!!! 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. 

Bibione

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 spálňa, 

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, klima-

tizácia.
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 400 m. Slnečník a ležadlá na pláži 
za poplatok.

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)

Typ app. 06.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 11.07.
22.08. – 29.08. 11.07. – 01.08. 01.08. – 08.08. 08.08. – 15.08. 15.08. – 22.08 29.08. – 05.09.

App/4 460 550 680 730 810 870 1015 925 550
App/6 560 650 810 870 970 1023 1190 1190 650

Rezidencia SPORTING

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 zariade-
né podľa vkusu majiteľov. 
Ubytovanie: Št/2-4 – jedna izba s 
kuchynským kútom a 2x gauč pre 2 oso-
by, kúpeľňa s WC. 
App/5 – 1x 1/3 spálňa, obývacia časť s 

kuchynským kútom a gaučom pre 2 oso-
by, 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), obýva-

cia časť s rozkladacím gaučom a kuchyn-
ským 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, 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. 06.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 11.07.
22.08. – 29.08. 11.07. – 01.08. 01.08. – 08.08. 08.08. – 22.08. 29.08. – 05.09.

Št/2-4 530 600 750 799 845 940 1050 570
App/5 630 725 895 940 999 1115 1234 670
App/6 705 805 999 1060 1115 1230 1380 760
App/7 740 850 1050 1105 1170 1300 1450 799

Villaggio TIVOLI

Poloha: nachádza sa 600 m od pláže v 
časti Lido del Sole. Disponuje bazénom, 
ihriskom pre deti. WIFI pripojenie pri 
vstupe do komplexu a pri bazéne. 
Ubytovanie: App/5 – 1x trojlôžková 

spálňa, obývacia časť s gaučom pre 2 
osoby a kuchynským kútom, kúpeľňa s 
WC, balkón. 
App/7 – 2x spálňa (1/3, 1/2), obývacia 
časť s gaučom pre 2 osoby a kuchynským 

kútom, kúpeľňa s WC, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: cca 600 m. Slnečník a ležadlá 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 záverečné upratovanie 35 – 40 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti)

Typ app. 06.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08. 04.07. – 11.07. 11.07. – 01.08. 01.08. – 22.08. 29.08. – 05.09. 05.09. – 12.09.

App/5 780 925 1050 1110 1150 780 560
App/7 935 1110 1240 1270 1350 935 710

Rezidencia LIDO DEL SOLE
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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), obýva-
cia izba s gaučom a kuchynským kútom, 
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. 1 x slnečník a 2 x 
ležadlo na pláži 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 €/osoba, dieťa/pobyt.

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 €/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 60 € a Trilocal 70 € Plážový poplatok v cene.

Typ app. 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08. 04.07. – 08.08. 08.08. – 22.08.

App/3+2 395 545 680 800
App/4+2 470 720 830 980

Typ app. 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08. 04.07. – 08.08. 08.08. – 22.08.

App/4+2 470 720 830 980
App/2+2 395 545 680 800

Typ app. 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08. 04.07–08.08 08.08. – 22.08.

App/5 520 600 700 840
App/6 580 760 850 1005

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

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 manžel-
ská posteľ, v druhej je poschodová pos-
teľ), obývacia izba s rozkladacím gaučom 

pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpeľňa s 
WC, TV, balkón. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: piesková, 150 m.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,50 €/os./deň, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov – infanti).
Doplatok polpenzia: 145 €/osoba, dieťa/ pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 60 € a Trilocal = 70 €.

Rezidencia RIELLO 

Porto Santa Margherita
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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 

polpenzia. Polpenzia – zabezpečená v 
talianskej reštaurácii do 250 m od rezi-
dencie. (Raňajky– kontinentálne, večere 
– výber z menu). 
Pláž: piesková, cca 100 m. (Slnečník + 
2x ležadlo na mieste za doplatok).

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 €/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 60 €, monolocal = 50 €. 

Typ app./
štúdia 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.

22.08. – 29.08. 04.07. – 08.08. 08.08. – 22.08.

Št/4 350 495 580 680
App/5 395 545 680 800

Rezidencia CUTTER

Poloha: rezidencia s bazénom sa na-
chádza neďaleko centra cca 100 m od 
pláže. Parkovanie pri rezidencii.
Ubytovanie: Štúdio/2 (mono) – 

jedna miestnosť s gaučom a kuchynským 
kútom, kúpeľňa s WC, TV, balkón.
App/5 (bilocal) – spálňa, obývacia 
časť s rozkladacím gaučom a kuchyn-

ským kútom, kúpeľňa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 100 m

Rezidencia PORTESIN

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 €/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 60 € a Trilocal = 70 €. Plážový poplatok 50 € (platí sa na mieste).

Typ app./
štúdia 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.

22.08. – 29.08. 04.07. – 08.08. 08.08. – 22.08.

Štúdio/2 330 445 540 640
App/5 370 520 620 720

Poloha: nová rezidencia sa nachádza 
100 m od pláže neďaleko centra. Rezi-
dencia má výťah, miesto na parkovanie. 
Možný pobyt so psom. Klimatizácia na vy-
žiadanie za poplatok (platí sa na mieste).
Ubytovanie: App/4+2 (trilocal) – 

2x spálňa, obývacia časť s kuchynským 
kútom, kúpeľňa s WC, balkón.
App/2+2 (bilocal) – 1x spálňa, obýva-
cia časť s kuchynským kútom, kúpeľňa s 
WC, terasa.
Stravovanie: individuálne.

Polpenzia – zabezpečená v talianskej 
reštaurácii do 300 m od rezidencie. (Ra-
ňajky– kontinentálne, večere – výber z 
menu).
Pláž: piesková 100 m.

Rezidencia ITU

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 €/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 60 € a Monolocal 50 €. Plážový poplatok 50 € (platí sa na mieste).

Typ app./
štúdia 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.

22.08. – 29.08. 04.07. – 08.08. 08.08. – 22.08.

Štúdio/2 350 495 580 680
App/5 370 520 620 720

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, 
kuchynský 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 €/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 13.06.
od 29.08. 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.

22.08. – 29.08. 04.07. – 08.08. 08.08. – 22.08.

Št/4 240 350 495 580 680
App/3+2 269 395 545 680 800
App/4+2 395 470 720 830 980

Rezidencia HOLIDAY

Porto Santa Margherita
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Poloha: nachádza sa cca 70 m od plá-
že. Parkovanie pri rezidencii.
Ubytovanie: App/5 (bilocal) – 

spálňa pre 3 osoby, obývacia miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV, 
kuchynský kút, kúpeľňa 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 €/osoba, dieťa/pobyt.
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné záverečné upratovanie Bilocal = 60 €. Plážový poplatok 50 € (platí sa na mieste).

Typ app./
štúdia 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07.

22.08. – 29.08. 04.07. – 08.08. 08.08. – 22.08.

App/5 370 520 620 720

Rezidencia LEPANTO

!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sťažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Porto Santa Margherita 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 €, mladí do 26 r. 300 € 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, 
obývacia časť s kuchynským kútom a gau-
čom 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 po-
schodiach. Prízemie: obývacia časť s ku-
chynským kútom a gaučom pre 2 osoby. 
Poschodie: 1/3 spálňa, 1/2 spálňa s odde-
lenými posteľami, kúpeľňa s WC, záhradka. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 200 m. 1x slnečník + 2x ležadlo 
na pláži za poplatok. Wifi zadarmo pri 
bazéne.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,50 €/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. 19.05. – 23.06. 23.06. – 30.06.
01.09. – 08.09.

30.06. – 07.07.
25.08. –01.09. 07.07. – 21.07. 21.07. – 25.08.

App/5 689 795 970 1040 1120
App/5 V 720 835 1010 1095 1159
App/7 780 915 1140 1230 1330
App/7 V 870 1040 1250 1390 1480

Poloha: turistický komplex viliek leží 
400 m od pláže Lido Altenea, blízko ná-
kupnej zóny La Quercia.
WIFI zadarmo 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 2,50 €/
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 LE GINESTRE

Typ app. 26.05. – 23.06.
01.09. – 08.09.

23.06. – 30.06.
25.08. – 01.09. 30.06. – 25.08.

App/5 V 780 995 1110
App/7 C 920 1115 1360
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!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sťažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Lido Altanea treba riešiť  

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

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 prízemí: 

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 oso-

by, záhrada. Poschodie: 2x spálňa (1/3, 
1/2), kúpeľňa s WC. 
Stravovanie: individuálne. 
Pláž: 800 m. Slnečník a ležadlá na plá-
ži za poplatok. Parkovanie a bezplatné 
Wi–Fi pripojenie na internet na neďale-
kom námestí.

Cena zahŕňa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, posteľnú bielizeň, cestovné poistenie 2,50 €/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 LA QUERCIA

Typ app. 26.05. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07.
25.08. – 01.09.

07.07. – 28.07.
18.08. – 25.08. 28.07. – 18.08. 01.09. – 08.09.

App/5 V 635 699 849 930 995 575
App/7 720 795 950 1040 1095 665
App/7 V 780 850 999 1095 1179 699

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. 

HOTELY

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 

možnosťou dvoch prísteliek, kúpeľňa 
s WC, telefón, SAT/TV, balkón (okrem 
1-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 

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, DPH. Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,6 €/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 12 r.  -15 %
dieťa  2 – 11,99 r. -50 %
dieťa  do 1,99 r. bez služieb zdarma

Hotel BOLIVAR ***

Typ izby 30.05. – 27.06.
05.09. – 12.09.

27.06. – 11.07.
29.08. – 05.09.

11.07. – 01.08.
22.08. – 29.08. 01.08. – 22.08.

 1/2 430 500 550 610

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 
možnosťou prísteliek, kúpeľňa s WC, te-
lefón, SAT/TV, balkón, klimatizácia. 

Stravovanie: polpenzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, večere výber 
z menu). Pláž: piesková cca 70 m. 1x 
slnečník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.

Cena zahŕňa: wifi, plážový servis, ubytovanie na 7 nocí,polpenzia, posteľné prádlo,klimatizácia, cena je s DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,6 €/os./deň (nepovinné), miestny poplatok 12 €/týždeň/os. (platí sa na mieste).
Zľavy: dieťa  do 2 r. bez služieb zdarma
  dieťa  od 2r. – 14 r. na 3. lôžku 50 % 
   od 14 r. na 3. lôžku 20 % 

Hotel PRESIDENT ***

Typ izby 30.05. – 06.06.
05.09. – 19.09.

06.06. – 04.07.
29.08. – 05.09.

04.07. – 08.08.
22.08. – 29.08. 08.08. – 22.08.

 1/2 330 400 480 580
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Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, posteľnú bielizeň, wifi, DPH. Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,6 €/os./deň (nepo-
vinné), miestny poplatok platí sa na mieste.
Zľavy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba  od 12 r.: -15 %
dieťa  od 2r. do 11,99 r. -50 %
dieťa  do 2 r.  bez služieb zdarma.
Klimatizácia: 10 €/izba/ deň

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,6 €/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 – 6,99 r.  na 3. lôžku zdarma, druhé dieťa do 6,99 r. na 4. lôžku -50 %.
Poplatok za klimatizáciu: 7 €/ izba/deň

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, plážový servis, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,6 €/os./deň (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Zľavy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba  od 13r.  -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.

Poloha: zrenovovaný hotel (r. 2009) s ba-
zénom pozostávajúci z dvoch budov sa na-
chádza 150 m od pláže. Hotel má recepciu, 
reštauráciu, TV miestnosť, parkovisko. Wifi 

pripojenie v hale a reštaurácii. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s 
možnosťou dvoch prísteliek, kúpeľňa s WC, 
TV/SAT, mini chladnička, trezor, balkón. 

Stravovanie: polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večere výber z menu). 
Pláž: piesková cca 150 m.1 x slnečník a 
2 x ležadlo na pláži zdarma.

Hotel MIAMI ***

Typ izby 30.05. – 27.06.
05.09. – 12.09.

27.06. – 11.07.
29.08. – 05.09.

11.07. – 01.08.
22.08. – 29.08. 01.08. – 22.08

 1/2 470 530 580 650

Typ izby 25.04. – 30.05.
05.09. – 30.09. 30.05. – 27.06. 27.06. – 08.08.

22.08. – 05.09. 08.08. – 22.08.

 1/2 380 460 490 590

Typ izby 29.08. – 19.09. 09.05. – 27.06.
22.08. – 29.08. 27.06. – 01.08. 01.08. – 22.08.

 1/2 410 490 540 645

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. 1 x slnečník a 
2 x 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 
možnosťou dvoch prísteliek, kúpeľňa s 
WC, telefón, fén, TV/SAT, trezor, balkón, 
klimatizácia. 

Stravovanie: polpenzia (raňajky a 
večere). 
Pláž: piesková cca 150 m. 1 x slnečník a 
2 x ležadlo na pláži zdarma.

Hotel PORTOFINO ***

Hotel VIANELLO ***

Lido Di Jesolo

Cena zahŕňa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahŕňa: dopravu, cestovné poistenie 2,6 €/os./deň (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Zľavy na 3. a 4 lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
Dieťa  do 6 mesiacov  zdarma 
Dieťa  od 2r. do 5 r.  -50 % 
Dieťa  od 5r. do 13 r. -30 % 
Dieťa  od 13 r.  -10 % 

Typ izby 2.5. – 23.05.
12.09. – 26.09.

23.05. – 04.07.
05.09. – 12.09.

04.07. – 08.08.
29.08. – 05.09. 08.08. – 29.08.

 1/2 509 590 680 750

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 parkovacích 

miest je limitovaný. 
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s 
možnosťou prísteliek, trezor, telefón, 
SAT/TV, kúpeľňa s WC, balkón, klimati-
zácia. Malá chladnička na vyžiadanie za 
doplatok. 

Stravovanie: polpenzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, večere výber z 
menu). 
Pláž: piesková cca 50 m. 1 x slnečník a 2 
x ležadlo na pláži zdarma. 

Hotel PICCADILLY ***
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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 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.

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 ***

Typ strava 13.6. – 4.7. 4.7. – 5.9. 5.9. – 12.9. 
1/2+1 park all inclusive 429 539 429
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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.

Poloha: Hotel sa nachádza v centre le-
toviska Slnečné pobrežie, priamo pri po-
brežnej promenáde vedúcej do rušného 
centra Slnečného pobrežia s množstvom 
reštaurácií, barov a obchodíkov. 
Služby, šport a zábava: dva vonkajšie 
bazény, detský bazén, bar pri bazéne, bar 

na pláži, sauna, fitnes centrum, zmenáreň, 
lobby bar, televízny kútik, reštaurácie, ka-
derník, bezplatné strážené parkovisko. 
Ubytovanie: Izba 2+1 P – 2-lôžková 
izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa so 
sprchou, WC, klimatizácia, SAT TV, mini-
bar, trezor (za poplatok), telefón, balkón 

s výhľadom na park.
Izba 2+1 M – 2-lôžková izba s možnosťou 
prístelky, kúpeľňa so sprchou, WC, klimati-
zácia, SAT TV, minibar, trezor (za poplatok), 
telefón, balkón s výhľadom na more.
Stravovanie: All-inclusive.
Pláž: piesočnatá, priamo pred hotelom.

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 MOON LIGHT *****

Typ strava 13.6. – 4.7. 4.7. – 29.8. 29.8. – 5.9. 
1/2+1 park all inclusive 479 589 529
1/2+1 more  all inclusive 499 619 590

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. 

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 12 rokov na prístelke zadarmo. Dospelá osoba na prístelke 30 % zľava.

FIESTA M ****

Typ strava 20.6. – 4.7. 4.7. – 22.8. 22.8. – 5.9. 
1/ 2+1 park all inclusive 459 509 459
1/2+1 more all inclusive 479 549 479

Poloha: Hotel sa nachádza v centre 
letoviska Slnečné pobrežie, v blízkosti 
obchodov. Zároveň je aj blízko pláže a 
obklopuje ho pekný park.
Služby, šport a zábava: reštaurácia, 
bary, bazén, detský bazén, jacuzzi, inter-
netový kútik, sauna, fitnes centrum, ma-
sáže, trezor, zdravotnícke služby, kader-

níctvo/holičstvo, manikúra.  V blízkosti 
hotela sú aj tenisové kurty, mini golf a 
možnosť prenajať si bicykle.
Ubytovanie:
Izba 2+1 – 2-lôžková izba s možnosťou 
prístelky, kúpeľňa so sprchou, WC, kli-
matizácia, SAT TV, chladnička, telefón, 
balkón.

Izba 2+2 – 2-lôžková izba s možnosťou 
až dvoch prísteliek, kúpeľňa so sprchou, 
WC, klimatizácia, SAT TV, chladnička, te-
lefón, balkón
Stravovanie: polpenzia formou bufe-
tových stolov.
Pláž: piesočnatá, 50 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. Druhé dieťa do 12 rokov na prístelke 50% zľava. Dospelá osoba na prístelke 20% zľava. 

AVLIGA BEACH ***

Typ strava 13.6. – 4.7. 4.7. – 22.8. 22.8. – 12.9. 
1/ 2+2 park polpenzia 289 329 289
1/ 2+2 more 299 349 299
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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 Flamingo sa nachádza v 
západnej časti letoviska Slnečné pobre-
žie, 200 metrov od pláže a 600 metrov 
od centra mesta.
Služby, šport a zábava: recepcia, zme-
náreň, trezor,výťah, obchod so suvenírmi, 

knižnica, detské ihrisko, herňa, bar, reštau-
rácia, vonkajší bazén, masáže (za príplatok), 
fitness centrum, sauna (za príplatok), služba 
žehlenia (za príplatok), čistiareň (za prípla-
tok), práčovňa, parkovanie. 
Ubytovanie: Izba 1/ 2 +1 – izba s 

2 oddelenými posteľami s rozkladacou 
pohovkou, kúpeľňa (sprcha s WC), SAT 
TV, minibar, telefón, klimatizácia, sušič 
vlasov, balkón.
Stravovanie: polpenzia.
Pláž: piesočná, 200 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, stravu podľa výberu, 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. 

FLAMINGO ****

HOTEL RIVA ***/****

Typ strava 20.6. – 11.7. 11.7. – 22.8. 22.8. – 5.9. 
1/2+2 *** all inclusive 369 439 369
1/2+2 ****  all inclusive 439 499 439

Typ strava 27.6. – 4.7. 4.7. – 22.8. 22.8. – 5.9. 
1/ 2+1 all inclusive 370 396 370

Slnečné Pobrežie

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, stravu podľa výberu, 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 KIPARISITE ****

Typ strava 20.6. – 11.7. 11.7. – 22.8. 22.8. – 5.9. 
1/ 2+1 polpenzia 279 329 279
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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), slneční-
ky a ležadlá pri bazéne zdarma, špor-

tové centrum, detský klub s riadeným 
programom, 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.

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%. 

Hotel CENTRAL PLAZA ***

Hotel FESTA ****

Typ strava 20.6. – 11.7. 11.7. – 22.8. 22.8. – 5.9.
1/2+1, 1/2+2 raňajky 189 219 189

Typ strava 20.6. – 11.7. 11.7. – 22.8. 22.8. – 5.9.
1/2 mesto all inclusive 439 569 439
1/2+1 more all inclusive 469 589 469

Slnečné Pobrežie | Pomorie

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 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 ZEUS ***

Typ strava 20.6. – 11.7. 11.7. – 22.8. 22.8. – 5.9.
Os. v 1/ 2, 1/ 3 raňajky 179 199 179
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Hotel Tokaliev ****

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.
Typ strava 20.6. – 11.7. 11.7. – 22.8. 22.8. – 5.9.
1/2+1 raňajky 209 219 209

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.

Typ strava 13.6. – 27.6. 27.6. – 22.8. 22.8. – 12.9. 
1/ 2+2 ALL 649 829 829

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: 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 – dvojlôž-

ková spálňa, otvorená obývacia izba s 
rozkladacou pohovkou pre 1 osobu, 
vybavená kuchyňa s jedálenským kútom, 
chladnička a mraznička, keramická dos-
ka, 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, 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 ARSENA ****

Hotel Mirage ****

Typ strava 13.6. – 27.6. 27.6. – 22.8. 22.8. – 12.9. 
1/ 2+1 raňajky 289 359 289

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), slneční-
ky a ležadlá pri bazéne zdarma, špor-
tové centrum, detský klub s riadeným 
programom, 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: Tento trojposchodový rodinný 
hotel sa nachádza v blízkosti centra mes-
ta Pomorie, približne 100 m od mora.
Služby, šport a zábava: reštaurácia 
so záhradou,  parkovanie pred hotelom 
(za poplatok), prenájom slnečníkov a 
ležadiel, ponuka vodných športov.
Ubytovanie:
Izba 2+1 – 2-lôžková izba s možnosťou 

prístelky, kúpeľňa/WC, klimatizácia, TV, 
minibar, chladnička, WiFi, balkón.
Štúdio 2+2 – 2-lôžková spálňa pre 
rodičov, spálňa s rozkladacím gaučom 
pre deti, kúpeľňa/WC, klimatizácia, TV, 
minibar, chladnička, WiFi, balkón.
Stravovanie: raňajky formou bufeto-
vých stolov.
Pláž: piesočnatá, 100 m.
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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 osa-
de Westend v dvoch chatkách. V každej 
chate sú 3 štúdiá. Iba 1 chata má dreve-
né 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.

Typ 
apartmánu

03.05. – 31.05
06.09. – 20.09 31. 05. – 14. 06. 07.06. – 28.06. 14. 06. – 28. 06.

30. 08. – 06. 09
28. 06. – 05.07.
23. 08. – 30. 08 05. 07. – 23. 08.

App/4-6 250 300 350 400 550 600

Typ 
štúdia 03.05. – 31.05 31.05. – 14.06 14.06. – 28.06. 28.06. – 30.08. 30.08 – 20.09.

Št/2-4 190 310 400 530 400
Št/2-5 220 340 440 570 440

Apartmány na VADAŠI (4 až 6 osôb)

Štúdiá na VADAŠI (2 až 5 osôb)

Štúrovo

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.
Vonkajšie kúpalisko Vadaš je otvorené od 01.05. – 15.09.2020, 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). 



52 | bližšie informácie na www.nikslovakia.com

Slovensko

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: 9 €/deň
Miestny poplatok: 1€ /os. / deň.
Veľkonočný pobyt v T: 8.04. – 14.04.: 18 €/os./noc. (Pobyt na min. 3 noci). 
Vonkajšie kúpalisko Vadaš je otvorené od 01.05. – 15.09., 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.

Dom Štúdia Petra začiatok roka medzi dátumy máj /týždeň 
pred sezónou jún Sviatky a Hl. sezóna Jeseň 

Typ štúdia 02.01. – 31.03. 31.03. – 08.04.
14.04. – 26.05.
30.08. – 15.09.

26.05. – 09.06. 09.06. – 30.06.
30.06. – 30.08.
08.04. – 14.04.

27.12. – 02.01.2021
15.09. – 23.12.

Št/2–4 270 € 280 € 300 € 350 € 450 € 270 €

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 
spálňa (1x 1/2 a 2x 1/3), 1x obývacia 
izba, kuchyňa s jedálenským kútom, 

chladnička, kúpeľňa/vaňa/WC, TV. 
Podkrovie: App/6 – 3x 1/2 spálňa, 
1x kuchyňa, chladnička, mikrovlnka, kú-
peľňa/ sprchovací kút/ 2x WC, TV. 
Stravovanie: individuálne.

Dom Petra začiatok roka medzi dátumy máj /pred zač. 
sezóny jún Sviatky a Hl. sezóna Jeseň 

Typ  
appartmánu 

02.01. – 31.03. 31.03. – 08.04.
14.04. – 26.05.
30.08. – 15.09.

26.05. – 09.06. 09.06. – 30.06. 30.06. – 30.08.
08.04 – 14.04.

27.12. – 02. 01. 2021

15.09. – 23.12.

App/7–8 430 € 480 € 500 € 540 € 680 € 430 €
App/6 410 € 410 € 450 € 490 € 550 € 380 €

Dom PETRA

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: 9 €/deň
Miestny poplatok: 1 € /os. / deň.
Veľkonočný pobyt v T: 08.04. – 14.04.: 18 €/os./noc. (Pobyt na min. 3 noci).
Vonkajšie kúpalisko Vadaš je otvorené od 01.05. – 15.09., 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.
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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 
osoby, kuchyňa, mikrovlna rúra, umý-
vačka 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/
sprcha/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 – manžel-
ská posteľ, chladnička, mikrovlna rúra, 
kúpeľňa/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, parko-
vanie, Wifi – v objektoch B a D.
Cena nezahŕňa: miestne poplatky – platia sa na mieste (0,70€ osoba na deň), cestovné poistenie – nepovinné, platí sa v CK.
Poplatky v penzióne:
Osoba v 1/1 izbe 30 €/osoba/noc. Pri prenájme štúdia jednou osobou – platí cenu za 2 dosp. osoby a pri prenájme apartmánu platí cenu za 3 dosp. osoby.
Polpenzia: 13 € /os./deň.
Raňajky: 6 € /os./deň.
Obed: 7 € /os./deň.
Večera: 7 € /os./deň.
Miestny poplatok: 0,70 € /os./deň.
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a služby zdarma.
Pes: 9 € /pes/deň. (aj iné domáce zvieratá)
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. 

Penzión Kremenisko Sezóna a sviatky Medzi dátumy Prázdniny
Typ ubytovania 22.12.2019 – 12.01.

08.04. – 14.04.
30.06. – 13.09.

20.12. – 10.1.2021

12.01. – 09.02.
08.03. – 08.04.
14.04. – 30.06.
13.09. – 20.12.

09.02. – 08.03.

Os. v app. 24 € 23 € 24 €
Dieťa 3–12 r. v app. 17 € 16 € 16 €
Os. v štúdiu 23 € 22 € 23 €
Dieťa 3–12r. v štúdiu 17 € 16 € 16 €
Os. v izbe 22 € 21 € 22 €
Dieťa 3–12r. v izbe 15 € 14 € 14 €

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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App. dom Mária Sezóna a sviatky Medzi dátumy Prázdniny
Typ ubytovania 22.12.2019 – 12.01.

08.04. – 14.04.
30.06. – 13.09.

20.12. – 10.1.2021

12.01. – 09.02.
08.03. – 08.04.
14.04. – 30.06.
13.09. – 20.12.

09.02. – 08.03.

App/4 mezonet 80 € 75 € 75 €
App/4 80 € 75 € 75 €
App/2+2 75 € 70 € 70 €

Kúpele na skúšku Počet nocí 02.01. – 18.04.
23.04. – 19.12.

1/2 Goethe bez balkóna 3 250
1/2 Matej Bel bez balkóna 3 250
1/2 Relax Thermal bez balkóna 3 240
1/2 Alžbeta bez balkóna 3 230
1/2 Goethe bez balkóna 4 340
1/2 Relax Thermal bez balkóna 4 320
1/2 Alžbeta bez balkóna 4 320
1/2 Matej Bel bez balkóna 4 340

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, mikrovl-
na rúra, chladnička, LCD TV, kúpeľňa/
sprcha/WC. 
Poschodie: 1/2 spálňa.
App/4 – 1x 1/4 spálňa (manželská 

posteľ + gauč), kuchynský kút, chlad-
nička, mikrovlna rúra, LCD TV, kúpeľňa/
sprcha/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 (0,70€ osoba na deň), cestovné poistenie – nepovinné, platí sa v CK.
Poplatky v penzióne: Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a služby zdarma.
Pes: 9 € /pes/deň.
Miestne poplatky: 0,70€ /os./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 termál-
nych vápenato – horečnatých prameňov, priaznivo pôsobiacich pri liečbe chorôb pohybového systému a nervových ochorení. Okrem termálneho kúpaliska s troma bazénmi 
s teplotou 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 – 12 r. na prístelke -50 % bez liečebných procedúr. 

Liečebné termálne kúpele SKLENÉ TEPLICE
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Poloha: Royal Palace sa nachádza v 
centre kúpeľného mesta Turčianske Tep-
lice, hneď pri parku. Rôzne procedúry a 
služby so zameraním na kardiorehabili-
táciu sú k dispozícii priamo v terapeutic-
kom centre. Termálna hojivá minerálna 
voda sa používa na liečbu muskuloskele-
tárnych ochorení, neurologických, urolo-
gických a tráviacich problémov a na pod-
pornú liečbu onkologických ochorení.

Služby, zábava, šport: recepcia, 
kúpeľné a wellness centrum, Spa & 
Aquapark, vonkajší bazén, krytý bazén, 
bar Kolonáda, lobby bar, konferenčné 
priestory, rehabilitačný ústav INCARE, 
zimná záhrada, letná terasa Royal, súk-
romný salónik a tanečná sála Kursalon s 
pódiom a galériou
Ubytovanie:
Izba 1/2 –- priestranná spálňa s man-

želskou posteľou, art-deco nábytkom 
a nadštandardnou vybavenosťou. kú-
peľňa, WC/Bidet, SAT/TV, telefón, Wifi, 
minibar, klimatizácia, trezor, rýchlovarná 
kanvica s čajovým a kávovým servisom, 
kúpací plášť, papuče, sušič vlasov. Väčši-
na izieb má aj balkón.
Stravovanie: polpenzia – raňajky  
bufetové stoly a večere výber z menu.

Turčianske Teplice

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.

Hotel ROYAL PALACE *****

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba/2, 3noci podľa názvu pobytu, polpenziu, konzultácia lekára, počet procedúr počas pobytu podľa typu programu, DPH. 
Cena nezahŕňa: dopravu, miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok). 
Zľavy: 
osoba od 15 r. -20 %
druhé dieťa 3 – 15 r. na prístelke -50 %
prvé dieťa 3 – 8 r. na prístelke zdarma
dieťa do 3 r. bez služieb a lôžka zdarma

Penzión Kremenisko 07.01. – 23.12. 
pobyt harmony 2 noci 350
2 lôžka 3 noci 675
pobyt luxemburg 
pobyt venuša 3 noci 990
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Slovensko  Veľký Meder

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 3 r. bez nároku na služby zdarma.

Typ pobytu
Pohoda – zima

01.01. – 10.04. / 13.4. – 28.05. / 28.09. – 22.12. / 27.12. – 30.12.
4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dosp. osoba 243 304 365 425
Senior nad 62 r. 221 276 343 399
Dieťa 10 –15 r. na prístelke 165 207 209 284
Dieťa 3 – 10 r. na prístelke 140 176 246 243

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 Pohoda 6 zahŕňa: ubytovanie osoba/6 nocí,6xpolpenziu, župan,1x privítací nápoj pri prvej večeri,6x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením,DPH.
Cena Pohoda 7 zahŕňa: ubytovanie osoba/7 nocí,7x polpenziu,župan,1x privítací nápoj pri prvej večeri,7x 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

 28.05. – 28.09.
3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dosp. osoba 220 296 326 390 460
Senior nad 62 r. 204 270 298 360 420
Dieťa 10 –15r. na prístelke 140 160 200 243 284
Dieťa 3 – 10r. na prístelke 120 140 176 200 243
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Hotel AQUA ***

Patince

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 03.05. – 04.07.
29.08. – 05.09.

04.07. – 18.07.
15.08. – 29.08. 18.7. – 15.8.

Chata/ 2+2 529 680 815
Prístelka/dosp.os. 90 120 145
Prístelka/ dieťa 2 – 10r. 70 89 108

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 kuchy-
ňa (elektrický dvojplatničkový varič, mikro-
vlná 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 **

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 – 10 r. 129 166 183
Prístelka/dosp. os. 125 156 173
Prístelka/dieťa 2 – 10 r. 93 116 128

Poloha: priamo na termálnom kúpalisku v Patinciach. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, bar, požičovňa 
bicyklov, detské ihrisko, stolný tenis, WI-FI – na letnej 
terase pri penzióne, parkovanie. 
Ubytovanie: 1/2+1: LED TV, rádio, chladnička, 
kúpeľňa/sprcha/WC s možnosťou prístelky, klimati-
zované. 
1/2+2 izba – LED TV, rádio, chladnička, kúpeľňa/
sprcha/WC, s možnosťou dvoch prísteliek, klimatizované. 
Rodinná bunka/4 – 6 osôb – dve dvojlôžkové 
izby s prístelkami, LED TV, rádio, chladnička, kúpeľňa/
sprcha/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 rá-
diom 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 bal-
kón.
Stravovanie: polpenzia.

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba, dieťa 2 – 10r./7 nocí, polpen-
ziu, 8x vstup na letné kúpalisko a topoganový svet, parkovanie, 
miestny poplatok, 30% zľavu na vstup do bazénového sveta We-
llness-centra. 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
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Slovensko Podhájska | Kremnické vrchy

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 02.04. – 9.04.
14.04. – 12.12.

 1/2 raňajky 243
 1/2 polpenzia 283
Prístelka raňajky 160
Prístelka polpenzia 209

Typ izby Typ stravy 02.04. – 9.04.
14.04. – 12.12.

App/3 raňajky 719
App/4 raňajky 875

Cena zahŕňa: v izbe ubytovanie osoba/ 
7 nocí (raňajky, polpenzia) podľa cenní-
ka, v apartmáne: prenájom apartmánu/7 
nocí, raňajky, DPH. 
Cena nezahŕňa: miestny poplatok 
(platí sa na mieste), cestovné poistenie 
(nepovinný poplatok), vstupy na letné 
kúpalisko.

Typ apartmánu
App/2+2 / App/6+2

07.04. –18.04.
23.04. – 17.11

dosp. os. 150
Prístelka dt. do 8r. 80

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.

App/2+2 – min. obsadenie dvoma dospelými osobami. App/6+2 – min. obsadenie štyrmi 
dospelými osobami
Cena zahŕňa: Ubytovanie osoba v apartmane v App 2+2, App 6+2, 7 nocí, kratší pobyt je 
minimálne 5 nocí. Cena nezahŕňa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poiste-
nie (nepovinný poplatok), vstupy na letné kúpalisko.

Apartmánový dom MAGNÓLIA 

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 cen-
trum, bowling centrum, relax centrum 
(vnútorný bazén s protiprúdom, parná 
a suchá sauna, solárium, fitnes, inha-
lácie, masáže), detský kútik (hojdačky, 
preliezky, pieskoviská), 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 
prístelky, sprcha/WC, TV, rádio, minibar, 
telefón, 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 sa-
mostatné izby každá s vlastným sociálnym 
zariadením, ktoré sú prepojené precho-
dovými 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 640
1/2 Bussines, Lux 580
Prístelka 168
Rod. app/2+2 840

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.
Prístelka do 12r. s dvomi dospelými je zdarma. Dieťa do 6r bez služieb je zadarmo. 

* 1/2+2 rodinná Bussines/ Superior – sa pripočítava cena prístelky + zľava na dieťa ak spĺňa 
podmienku do 11,99r.
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Slovensko Nízke Tatry | Vysoké Tatry

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.

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 bazé-
na na terase), vírivé vane, 9 sáun (4 suché 
sauny, turecká sauna, bylinková sauna, 
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 balíčka 
Leto Počet nocí 01.04. – 18.04.

23.04. – 29.11.
1/2 Comfort 6 445
1/2 Economy 6 390
1/2 Comfort 5 369
1/2 Economy 5 325
1/2 Comfort 4 295
1/2 Economy 4 260
1/2 Comfort 3 222
1/2 Economy 3 195

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 6 r. bez služieb zdar-
ma. Druhé dieťa do 6 r. 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 23. 05. – 27. 06
29. 08 – 26. 09 27. 06 – 29 .08

 1/2 5 365 400
 1/2 7 510 560

Poloha: nachádza sa pri novom Štrbskom 
Plese. 
Služby, šport, zábava: reštaurácia, 
Lobby bar, vyhliadková terasa, Wellness 
– Svet regenerácie a oddychu (relaxač-
no-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 prí-
stelky, 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, zľava 
30% 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 – 15 r. na prí-
stelke – 50%. Prvé dieťa 3 – 8 r. na prístelke zdarma dieťa do 
3 r. bez služieb a lôžka zdarma

Hotel SOREA TRIGAN ***
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Typ izby 07.01. – 09.04.
01.11. – 20.12

10.04. –13.04.
10.5. –31.10.

Classic 3 noci 269 309
Classic 4 noci 359 409
Classic 5 noci 449 509
Classic 6 noci 539 609
Relax 3 noci 279 299
Relax 4 noci 369 399
Relax 5 noci 459 499
Relax 6 noci 549 599

Typ izby Počet nocí 23.05–27. – 06
29.08–26.09 27.06–29.08

 1/2 5 285 330
 1/2 7 400 450

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 po-
trieb. 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.

Poloha: sa nachádza v centre kúpeľné-
ho areálu v  prostredí parku.
Služby, šport, zábava: 2 jedálne, 
kaviareň s internetom,kongresová a 
koncertná sála, kino sála, knižnica, bu-
tik s predajňou suvenírov,  zmenáreň, 
sejf, fitness centrum, požičovňa bicyklov, 

tenisový kurt, squash, bowling, golf, bi-
liard, nuda pláž na terase V poschodia, 
wellness centrum (masáže, vodoliečba, 
elektroliečba, teploliečba, lymfodrenáž, 
rôzne druhy zábalov, bankovanie, aku-
punktúra,  solárium, kozmetika, kader-
níctvo, vonkajší sezónny bazén, vnútorný 

bazén, vírivka).
Ubytovanie: 1/1, 1/2 izby - TV/SAT, roz-
hlas, telefón, minibar, kúpeľňa/WC, pre 
imobilných klientov  bezbariérové izby bez 
balkóna. Určité izby s klimatizáciou.
Stravovanie: plná penzia - raňajky, 
obed, večere. 

Cena zahŕňa: ubytovanie osoba/5, 7nocí, polpenziu, 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. ***

DUDINCE
Dudince sa nachádzajú sa v južnej časti stredného Slovenska a patria k najmladším slovenským kúpeľným mestám. Liečivá minerálna voda má blahodarný vplyv predovšetkým 
na ochorenia pohybového ústrojenstva, neurologické ochorenia, hypertenziu, stavy po infarkte srdca, pooperačné stavy na cievnom systéme. Voda podobného zloženia sa 
nachádza iba v Japonsku a v známych francúzskych kúpeľoch VICHY. V meste Dudince sa nachádza miestne kúpalisko Dudinka s termálnou liečivou vodou 28 °C.

Hotel Diamant Dudince 

Classic pobyt 
Cena zahŕňa: ubytovanie pre 1 osobu v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom
Plná penzia( výber z 5 druhov jedál)
Vstupná lekárska prehliadka 
24 hodinová lekárska pohotovosť
3 liečebné procedúry na deň(okrem nedele), podľa lekárskeho doporučenia
Denne rehabilitačné plávanie (v letnej sezóne –a j vo vonkajšom bazéne)
Fitness
V letnej sezóne prírodné solárium, nudapláž
Hotelový sejf ( na recepcii)
Wi-fi v spoločných priestoroch a izbách 
Knižnica
Kultúrno spoločenské podujatia a večery

Relax pobyt
Cena zahŕňa: ubytovanie na jednu osobu v jedno a dvojlôžkovej izbe s príslušen-
stvom
Plná penzia(výber z 5 druhov jedál)
Vstupná lekárska prehliadka 
24 hodinová lekárska pohotovosť
2 liečebné procedúry na deň(okrem nedele), podľa lekárskeho doporučenia
Denne rehabilitačné plávanie( v letnej sezóne aj vo vonkajšom bazéne )
Fitness 
V letnej sezóne prírodne solárium, nudapláž
Hotelový sejf ( na recepcii)
Wi-fi v spoločných priestoroch a izbách 
Knižnica
Kultúrno spoločenské podujatia a hudobné večere 

1x BONUS PRI POBYTE KLASIK OD 5 NOCí:
Bonus pri pobyte za 5 nocí, bližšie informácie v CK 

Cena nezahŕňa: Miestna daň za ubytovanie. Za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe 
20 € príplatok. Poistenie liečebných nákladov.
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Všeobecné zmluvné podmienky N. I. K. Slovakia spol. s r.o.
Článok I. Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobyte alebo službe N. I. 
K. Slovakia, spol. s r.o. (Úvodné ustanovenia Všeobecné zmluvné podmienky) 
sú obsiahnuté a sú záväzné pre všetky, pobyty a služby cestovného ruchu or-
ganizované obstarávateľom, N. I. K. Slovakia, spol. s r. o. Všeobecné zmluvné 
podmienky N. I. K. Slovakia, spol. s r. o. sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o 
pobyte alebo službe. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto infor-
mácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi. Dobrá a presná 
informovanosť o zmluvných podmienkach, o ich rozsahu a obsahu ponúkaných 
služieb, je hlavným predpokladom spokojnosti zákazníka. Preto Vás žiadame, 
aby ste sa podrobne zoznámili so Všeobecnými zmluvnými podmienkami a so 
všetkými informáciami, uvedenými v našom katalógu a ostatných propagačných 
(ponukových) materiáloch. Podpisom Zmluvy potvrdzujete, že sú Vám tieto pod-
mienky a informácie známe, súhlasíte s nimi a uznávate ich.
Článok II.. – Vznik zmluvného vzťahu 1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky 
tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej Zmluvy. N.I.K. Slovakia spol. s.r.o. a vstu-
puje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta alebo 
prostredníctvom externých autorizovaných predajcov ( ďalej iba CK ). Zmluva o 
pobyte alebo službe medzi cestovnou kanceláriou N. I. K. Slovakia, spol. s r. o. so 
sídlom Vajnorská 34, 831 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresné-
ho súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 16264/B (ďalej len cestovnou kanceláriou) 
a objednávateľom ( môže byť fyzická alebo právnická osoba ) sa uzatvára písom-
ne a zmluvný vzťah vzniká uzatvorením zmluvy o pobyte alebo službe t.j. prijatím 
objednávateľom podpísanej zmluvy a jej potvrdením so strany objednávateľa. 
Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom vzniká na základe 
uzavretej Zmluvy o pobyte alebo službe (ďalej len Zmluvy), ktorou sa cestovná 
kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zavä-
zuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva o pobyte alebo službe platí pre všetky 
ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov ostatných osôb na 
zmluve uvedených, ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. 
Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca. 2. Obsah zmluvy je 
určený katalógom a dodatočnými ponukami. Cestovná kancelária si vyhradzuje 
právo pri uzatváraní Zmluvy o pobyte alebo službe oznámiť zmeny, resp. upres-
niť údaje uvedené v katalógu. V prípade, že údaje v katalógu a v Zmluve o pobyte 
alebo službe sa rozchádzajú, záväznými sú vždy údaje obsiahnuté v Zmluve o po-
byte alebo službe. Potvrdením zmluvy o pobyte alebo službe sa N.I.K. Slovakia 
spol. s.r.o. objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, 
kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami. 
Článok III.. – Cenové a platobné podmienky. N.I.K. Slovakia spol. s.r.o. ( ďalej 
len CK) má právo na zaplatenie ceny zájazdu stanovenej v časti III. Zmluvy ako 
aj všetkých doobjednaných služieb k zájazdu pred ich poskytnutím. 3. Cestovná 
kancelária je oprávnená vyžadovať pri uzatvorení Zmluvy o pobyte alebo službe 
zálohu vo výške 50% ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. 
Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred začatím zá-
jazdu, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia Zmluvy v čase 
kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100% 
celkovej ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. 4. V prípade 
nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom je cestovná kance-
lária oprávnená odstúpiť od Zmluvy a požadovať od objednávateľa zmluvné po-
kuty (stornopoplatky) vo výške určenej v článku VII., ods. 2) týchto všeobecných 
zmluvných podmienok. Cestovná kancelária je v prípade odstúpenia od Zmluvy 
povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zá-
jazdu (zálohu) zníženú o zmluvnú pokutu.
Článok IV. – Cena zájazdu 1. Cena zájazdu je cena dohodnutá v Zmluve. V cen-
níku. N.I.K. Slovakia spol. s.r.o. sú uvedené orientačné ceny, pre ktorých ur-
čenie boli použité ceny obstarávaných služieb a poplatkov známe v dobe tlače 
katalógu. Prípadné zľavy z cien zájazdov vyhlasované cestovnou kanceláriou po 
podpise Zmluvy s objednávateľom, nezakladajú jeho nárok na zľavnenú cenu. 
2. Cestovná kancelária je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu 

jednostranným úkonom zvýšiť cenu v týchto prípadoch: a) Pri zmenách cien po-
honných hmôt o rozdiel medzi cenou dopravy stanovenou použitím zvýšených 
cien pohonných hmôt a cenou dopravy, ktorá je zahrnutá v cene zájazdu; b) Pri 
zvýšení platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových, prístavných poplat-
kov, cestných daní a poplatkov alebo pri ich zavedení o rozdiel medzi zvýšenou 
cenou poplatkov a poplatkov zahrnutých v cene zájazdu. c) Zmena kurzu sloven-
skej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k 
tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. 3. Oznámenie o zvýšení 
ceny cestovná kancelária odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím 
zájazdu, inak jej nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. 4. Ak 
cestovná kancelária bude nútená zmeniť cenu z iných dôvodov, ako sú uvedené 
v odseku 2), môže navrhnúť objednávateľovi zmenu Zmluvy podľa podmienok 
uvedených v článku VI., ods. 2) týchto všeobecných zmluvných podmienok.
Článok V. – Práva a povinnosti objednávateľa 1. Základné práva objednávateľa: a) 
Právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite. b) Právo na ochra-
nu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii.. 
N.I.K. Slovakia spol. s.r.o. chráni osobné údaje všetkých svojich klientov podľa na-
riadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov ( GDPR). Spoločnosť prijala určité technické, organizačné a personálne 
opatrenia v súlade s nariadeniami EU a inými príslušnými právnymi predpismi 
SR, vrátane zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení 
je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami 
spracúvania. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum 
narodenia, telefónne číslo, emailová adresa objednávateľa, meno, priezvisko, 
bydlisko, dátum narodenia, číslo pasu rodinného príslušníka sú spracované za 
účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy a priamo súvisia so zabezpečením zájazdu, 
poistením zájazdu, zabezpečením ubytovania a dopravy vrátane riešenia všetkých 
ďalších otázok záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. V súlade so zákonom sa 
na spracovanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie Zmluvy súhlas dotknu-
tej osoby nevyžaduje. Na spracovanie osobných údajov nad tento rozsah sa súhlas 
klienta vyžaduje a tento udeľuje dobrovoľne. Tretie strany, t. z. všetky strany, kto-
rým sú osobné údaje klientov poskytnuté: zmluvná cestovná poisťovňa Generali 
Poisťovňa, a. s. odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, zmluvné cestovné 
kancelárie, zmluvné cestovné agentúry, zmluvné letecké spoločnosti, zmluvné 
autobusové dopravné spoločnosti, ubytovacie zariadenia podľa miesta pobytu 
klienta uvedeného v Zmluve. Tretie krajiny, do ktorých sa predpokladá prenos 
osobných údajov: krajina členského štátu EU alebo štátu mimo EU, v ktorej sa na-
chádza ubytovacie zariadenie podľa miesta klienta uvedeného v Zmluve. Súhlas 
objednávateľa je platný až do úplného vyrovnania vzájomných práv a povinností 
zmluvných strán Zmluvy, ak v Zmluve nie je určené inak. Objednávateľ zároveň 
vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto Zmluvy udeliť súhlas aj na spra-
covanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v Zmluve. Práva klientov 
súvisiace s ochranou osobných údajov sú podrobne uvedené v paragrafe 28 Zá-
kona o ochrane osobných údajov. c) Právo na dodatočné informácie, ktoré neboli 
uvedené v katalógu a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kance-
lárii známe, najmä: • presnenie údajov uvedených v časti I. Zmluvy o obstaraní 
pobytu a službe, ktoré nie sú uvedené ani v katalógu alebo v ponukovom liste • 
podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej 
kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastní-
kom je neplnoletá osoba. d) Právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými 
zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny. e) Právo zrušiť svoju účasť na 
zájazde odstúpením od Zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu za podmienok 
stanovených v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok. f) Právo na 
reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných 
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zmluvných podmienok. g) Právo dostať spolu s cestovnou Zmluvou aj doklady 
o poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad 
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úpadku vystavený poisťovňou, ktorý obsahuje najmä označenie poisťovne, 
podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia 
poistnej udalosti. 2. Základné povinnosti objednávateľa sú: a) Poskytnúť ces-
tovnej kancelárii súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu 
zájazdu, ktorý je predmetom Zmluvy, najmä úplné, pravdivé a včasné vyplne-
nie potrebných formulárov. V prípade, že cestovná kancelária zabezpečuje aj 
víza — fotografie, pas, formuláre, žiadosti o víza a ďalšie potrebné náležitosti. 
b) Pripojiť splnomocnenie zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde 
o manželského partnera alebo neplnoleté vlastné dieťa. c) Upozorniť včas na 
cudziu štátnu príslušnosť spolucestujúceho /spolucestujúcich/. d) Zaplatiť v pl-
nom rozsahu a podľa časového harmonogramu cenu zájazdu a preukázať to 
dokladom o zaplatení. Ak zákazník neuhradí cenu zájazdu včas, cestovná kan-
celária má právo postupovať v súlade s článkom III., ods. 3. e) Oznámiť ces-
tovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, svoje stanovisko 
k prípadným zmenám podmienok a dohodnutého rozsahu služieb. f) Prevziať 
od cestovnej kancelárie potrebné doklady pre čerpanie dohodnutých služieb 
(cestovný lístok, letenku, poukaz pre ubytovacie zariadenie na poskytnutie uby-
tovania a stravovania – voucher), doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v 
mieste pobytu na poskytnutie ostatných služieb (najmä fakultatívnych výletov) a 
tieto doklady si vziať so sebou na zájazd. g) Dostaviť sa v stanovenom termíne na 
určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb. V prípade omeška-
nia z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na 
vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmo-
nogramu dohodnutých služieb. h) Riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej 
zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné 
predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubyto-
vací poriadok a prepravný poriadok. Uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v 
ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu. i) 
Pri zájazdoch do zahraničia mať pri sebe všetky platné cestovné doklady poža-
dované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací 
preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ 
poistený. Tieto doklady je obstarávateľ povinný si obstarať sám, pokiaľ mu ces-
tovná kancelária takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla. j) Zdržať sa 
konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu. 
k) Bezodkladne nahlásiť zmenu v Zmluve uvedených osobných údajov, najmä 
kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplne-
nia zmluvných záväzkov. l) Označiť batožinu menom, priezviskom, adresou, tel. 
kontaktom, miestom pobytu (destinácia, hotel príp. apartmán).
Článok VI. – Zmeny dohodnutých podmienok a ich právne dôsledky 1. Objed-
návateľ môže pred začatím zájazdu podľa článku VII, ods. 4 písomne oznámiť 
cestovnej kancelárii, že sa zájazdu namiesto neho resp. spolucestujúceho zú-
častní iná osoba. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objedná-
vateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa dohodnuté podmienky účasti 
na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objed-
návateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne nerozdielne 
zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej 
kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. 2. Cestovná kancelária 
si vyhradzuje právo na zmenu údajov uvedených v katalógu a cenníku, nakoľ-
ko v dobe medzi vydaním katalógu a realizáciou zájazdov môžu nastať nové 
okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdov. O prípadných 
zmenách bude cestovná kancelária účastníkov informovať v súlade so zákonom 
č. 281/2001 Zb., ktorý túto problematiku upravuje. 3. Ak je cestovná kancelária 
nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne 
objednávateľovi zmenu Zmluvy. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či so zme-
nou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. 
Rozhodnutie objednávateľa musí byť písomne oznámené cestovnej kancelárii 
v lehote určenej cestovnou kanceláriou. 4. Cestovná kancelária si môže u nie-
ktorých typov zájazdu vyhradiť právo zrušiť zájazd, ak je jeho realizácia pod-
mienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov. V tých prípadoch musí 

objednávateľovi v Zmluve potvrdiť aj lehotu, v ktorej najneskôr bude objedná-
vateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od Zmluvy z dôvodu 
nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu. 5. Cestovná kancelária 
môže pred začatím zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu 
alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, stanovených v Zmluve. 
6. Ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote kratšej ako 10 dní pred termínom 
jeho začatia, objednávateľ má právo aj na primeranú náhradu škody. 7. Cestov-
ná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením 
od Zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu 
nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená a) ob-
jednávateľom b)treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu 
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia 
alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností. 8. V prípadoch pod-
ľa písmena b) a c) je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi 
bezodkladne pomoc. 9. Ak odstúpi objednávateľ od Zmluvy podľa ods. 2) alebo 
ak odstúpi cestovná kancelária od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho 
začatím má objednávateľ právo žiadať, aby mu cestovná kancelária na základe 
novej Zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám 
dohodnutých v pôvodnej Zmluve, ak cestovná kancelária môže takýto zájazd po-
núknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvod-
nej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu 
nižšia než uskutočnené platby, je cestovná kancelária povinná tento rozdiel 
bezodkladne objednávateľovi vrátiť. 10. Ak je dôvodom odstúpenia od Zmluvy 
porušenie povinností cestovnej kancelárie určené Zmluvou alebo ak nedôjde k 
uzatvoreniu novej Zmluvy podľa bodu 5), je cestovná kancelária povinná bez-
odkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu 
ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť 
cestovnej kancelárii Zmluvné pokuty (stornopoplatky). Právo objednávateľa na 
náhradu škody týmto nie je dotknuté. 11. Cestovná kancelária je oprávnená 
uskutočniť v priebehu zájazdu operatívne zmeny programu a poskytovaných 
služieb, vynútené okolnosťami, ktoré nastanú v priebehu zájazdu alebo ak zistí, 
že nebude môcť zabezpečiť program a služby podľa Zmluvy. V každom prípade 
je povinná urobiť bezodkladne také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať, 
pričom náhradný program a služby zabezpečí v rozsahu a kvalite podľa možnos-
ti zhodnej alebo blížiacej sa k dohodnutým podmienkam, ktoré zodpovedajú 
zameraniu a charakteru zájazdu. 12. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabez-
pečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, 
je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel, ceny medzi ponú-
kanými a poskytnutými službami. V prípade, že cestovná kancelária zabezpečí 
náhradný program a služby v rovnakej alebo vyššej kvalite (napr. ubytovanie 
v hoteli vyššej triedy) sú ďalšie nároky objednávateľa voči cestovnej kancelárii 
vylúčené. 13. Ak služby odseku 7) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ 
neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi 
rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná 
kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odcho-
du alebo na iné miesto návratu vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania 
a stravovania. Minimálny počet účastníkov je pre všetky autobusové zájazdy 
stanovený na 35 účastníkov. Klienti, ktorí cestujú dopravou CK a nastupujú na 
rôznych miestach na Slovensku, počas cesty po Slovensku prestupujú z jedného 
autobusu do druhého. Ak N. I. K. Slovakia, spol. s r.o. zruší zájazd, je povinná 
túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 14. 
Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a dôsledky nie sú závislé na konaní 
cestovnej kancelárie (vyššia moc) alebo k okolnostiam na strane objednávateľa, 
na základe ktorých úplne alebo čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a ces-
tovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká mu, pokiaľ nie je dohodnuté 
ináč, nárok na úhradu alebo zľavu z ceny z týchto služieb. 15. V prípade preru-
šenia zájazdu z dôvodov vyššej moci je cestovná kancelária povinná uskutočniť 
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich naspäť.
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Článok VII. – Podmienky odstúpenia od Zmluvy objednávateľom a zmluvné pokuty 
1. Ak uplatní zákazník svoje právo v súlade s článkom V., ods. 1 písm. e) a kedykoľ-
vek pred začatím zájazdu odstúpi od Zmluvy, musí splniť nasledovné podmienky: a. 
doručiť cestovnej kancelárii oznámenie od odstúpení od Zmluvy (storno) v písom-
nej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy 
cestovnej kancelárii doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky zmluvnej pokuty 
(storna) b. je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške určenej v odseku 2), ktorá 
je odstupňovaná podľa času uskutočneného storna, stanoveného počtom dní pred 
začatím zájazdu. 2. Ak zákazník odstúpi od Zmluvy, musí zaplatiť tieto zmluvné po-
kuty (stornopoplatky): a. pri stornovaní v období viac ako 50 dní pred nástupom 
na zájazd stornopoplatok činí 30 €/osoba. b. pri stornovaní v období od 50 do 30 
dní pred nástupom na zájazd 20% z celkovej sumy zájazdu c. pri stornovaní v ob-
dobí od 30 do 20 dní pred nástupom na zájazd 50% z celkovej sumy zájazdu d. pri 
stornovaní v období od 20 do 7 dní pred nástupom na zájazd 80% z celkovej sumy 
zájazdu e. pri stornovaní v období od 7 do 0 dní pred nástupom na zájazd 100% z 
celkovej sumy zájazdu f. pri nedostavení sa v deň odchodu na určené miesto 100% z 
celkovej sumy zájazdu. Celková suma zájazdu je dohodnutá cena zájazdu v Zmluve o 
obstaraní zájazdu. K tejto cene za nezapočítava cestovné poistenie. Pri určení počtu 
dní pred začatím zájazdu pre výpočet stornopoplatkov sa do stanoveného počtu dní 
započítava aj deň, v ktorom bolo cestovnej kancelárii storno doručené a započítava 
sa deň začiatku (odletu, odchodu, či nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v Zmlu-
ve. Pri storne jednej osoby v 2-lôžkovej izbe je povinná spolubývajúca osoba doplatiť 
prípadný príplatok za 1-lôžkovú izbu. Rovnako sa postupuje aj pri obsadení apart-
mánov, bungalovov nižším počtom osôb. 3. Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd 
alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného prostriedku alebo počas zájazdu 
z vlastnej viny nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá nárok 
na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby. 4. V prípade zmeny mena 
objednávateľa resp. spolucestujúcej osoby (spolucestujúcich osôb) podľa článku VI., 
ods. 1) týchto všeobecných zmluvných podmienok účtuje CK poplatok 30 €/osoba. 
5. V prípade zmeny termínu pobytu, samostatnej obojsmernej príp. jednosmernej 
dopravy a ubytovania účtuje CK poplatok 30 €/osoba. Zmena je možná až po doho-
de s CK a následnom potvrdení uvedenej zmeny ubytovateľom. V prípade, že uby-
tovateľ zmenu nepotvrdí a objednávateľ jeho rozhodnutie neakceptuje, postupuje 
sa podľa stornovacích podmienok bod 2. 6. Pri stornovaní objednávky samostatnej 
obojsmernej alebo jednosmernej dopravy 10 a viac dní pred odchodom účtuje CK 
poplatok 20 €/os. Pri stornovaní samostatnej obojsmernej alebo jednosmernej do-
pravy 3 – 10 dní pred odchodom účtuje CK poplatok 30 €/os. Pri stornovaní samo-
statnej obojsmernej alebo jednosmernej dopravy menej ako 3 dni pred odchodom 
účtuje CK stornopoplatok vo výške 100 % z celkovej sumy dopravy.
Článok VIII.. – Zodpovednosť cestovnej kancelárie a reklamácie 1. Cestovná 
kancelária je povinná pred uzatvorením Zmluvy o zájazde informovať objed-
návateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v 
Zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie objedná-
vateľa o kúpu pobytu alebo služby. 2. Cestovná kancelária nie je povinná po-
skytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených 
služieb. 3. Cestovná kancelária je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení 
pobytu alebo službe na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na plnenie 
v prípadoch úpadku CK. 4. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne 
poskytnutej služby bezodkladne na mieste pobytu, a to u dodávateľa služby 
alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie, oprávneného prijímať a 
vybavovať reklamácie, ktorého meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu 
je cestovná kancelária povinná oznámiť najneskôr sedem dní pred začatím zá-
jazdu. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci 
so zástupcom cestovnej kancelárie. Ak opomenie objednávateľ z vlastnej viny 
poukázať na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybave-
ní reklamácie a pri vystavení reklamačného protokolu, neskoršie a nedoložené 
reklamácie nebude môcť cestovná kancelária riadne vybavovať. 5. Ak nesplní 
cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy riadne a včas, musí ob-

jednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii N.I.K. Slovakia 
spol. s.r.o. bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamácie, 
alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť 
podľa Zmluvy, inak právo zaniká N.i.K. Slovakia spol. s.r.o. zodpovedá objedná-
vateľovi len za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. V zmysle 
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má 
spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, t.j. ak 
spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom ktorý predávajúci vybavil jeho rekla-
máciu. Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť 
na stránke ministerstva hospodárstva SR. – www.mhsr.sk Na uznanie nárokov 
pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený 
podľa odseku 2. 6. Ak je uzatvorenie Zmluvy sprostredkované inou cestovnou 
kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia lehoty podľa odseku 3., ak si 
objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo 
cestovnej agentúre. 7. Cestovná kancelária neručí za úroveň služieb, ktoré si 
zákazník objedná počas zájazdu na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo u iného 
poskytovateľa služieb nad rámec zmluvne dohodnutých služieb.
Článok IX. – Povinné zmluvné poistenie zájazdu 1. Cestovná kancelária má 
uzatvorenú zmluvu s poisťovňou, ktorej názov je uvedený v Zmluve, na základe 
ktorej vzniká objednávateľovi právo na plnenie v prípade, keď cestovná kance-
lária z dôvodu svojho úpadku a. neposkytne objednávateľovi dopravu z miest 
pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do SR, ak je 
táto doprava súčasťou zájazdu, b. nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok 
alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, c. nevráti objednáva-
teľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého 
zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba z časti. 2. Nároky objednávateľa, 
ktoré mu vznikli voči cestovnej kancelárii v dôsledku neplnenia Zmluvy, prechá-
dzajú na poisťovňu, a to len do výšky, ktoré mu poisťovňa poskytla. 3. Poistné 
plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej 
udalosti, najneskôr do 24 hodín.
Článok X. – Cestovné poistenie objednávateľa 1. Cestovná kancelária ponúka 
a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne 
riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosti za škodu, storno zá-
jazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde. 2. Poistná zmluva, uzatvorená pre 
krytie rizík v zmysle ods. 2) vzniká medzi objednávateľom a príslušnou pois-
ťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti poskytuje cestovná kancelária len 
nevyhnutnú súčinnosť, nehradí poplatky za lekárske ošetrenie ani ďalšie úkony, 
nemôže sa vyjadrovať k výške nárokov objednávateľa na úhradu nákladov, súvi-
siacich s poistnou udalosťou, ani k podmienkam vzniku poistnej udalosti.
Článok XI. — Záverečné ustanovenia 1. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných 
podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované cestovnou kanceláriou 
N.I.K. Slovakia spol. s r.o. len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou stanove-
ný či vopred s objednávateľom dohodnutý rozsah vzájomných práv a povin-
ností inak, a to vždy písomnou formou. 2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom 
Zmluvy, že sú mu Všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie im, súhlasí 
s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. 3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom 
Zmluvy svoj súhlas s tým, aby cestovná kancelária spracovávala osobné údaje 
za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou 
kanceláriou a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že je spl-
nomocnený podpisom tejto Zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných 
údajov všetkých osôb ním uvedených v Zmluve. Poskytované údaje môžu byť 
sprístupnené iba zamestnancom cestovnej kancelárie a ďalej osobám, ktoré sú 
oprávnené služby zabezpečované cestovnou kanceláriou ponúkať a poskytovať. 
Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku cestovnej kancelárie 
o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám zná-
mym v dobe ich tlače a cestovná kancelária si vyhradzuje právo ich zmeny do 
doby uzatvorenia Zmluvy o pobyte a službe s objednávateľom. Tieto všeobecné 
zmluvné podmienky účasti na pobyte alebo služby sú platné od 01.11.2019.
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Všeobecné zmluvné podmienky N. I. K.  Slovakia spol. s r. o.

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


