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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

LETECKÁ DOPRAVA ORIENTAČNÍ CENA LETECKÉ PŘEPRAVY do SPLITU  7 900 Kč
- cena letenky zahrnuje: zpáteční leteckou přepravu, letištní a bezpečností taxy, základní kurzovou doložku, na jejíž změn si letecká 
společnost vyhrazuje právo z důsledku změn kurzu USD/CZK.
- cenu letenky vždy musí potvrdit letecká společnost.

Cena letenky nezahrnuje transfer z letiště do hotelu a zpět. 
Cena transferu obousměrně je cca 1 500 Kč / osoba. 
Transfer jsou zabezpečované do středisek: Omiš, Nemira, Baška Voda, Brela, Baško polje, Makarská, Tučepi, Podgora, Drvenik a Gradac

NEPOVINNÉ KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ:

komplexní pojištění typu B  50 Kč/osoba/den 
komplexní pojištění typu A 30  70 Kč/osoba/den 
komplexní pojištění typu A 30 PANDEMIC 85 Kč/dosp. os. do 70 let věku/den

Podrobný přehled pojištění naleznete na stránkách www.ckglobtour.cz/info/pojištění
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je poskytována z celé Čes-
ké republiky formou svozů 
do Chorvatska, Itálie a Čer-
né hory. Odjíždíme vždy v 
PÁTEK z ČR a návrat do ČR 
je vždy v NEDĚLI (10dní). 
Začátek přepravy cca 28.5. 
a konec 25.9.2021.
Na ostrovy je doprava po-
skytována do příslušného 
přístavu a odtud si klienti 
sami hradí trajekt a trans-
fer na hotel (pokud ho hotel 
neposkytuje zdarma). Ča-
sový úsek do jednotlivých 
míst je závislý na provozu, 
na hraničních přechodech. 
Přeprava k jednotlivým 
ubytovacím zařízením je 
zajištěna nejblíže možné-
mu výstupu, musí být však 
zachována bezpečnost 
klientů a místní pravidla 
silničního provozu. 
Hlavní nástupní místa jsou 
Praha, Strakonice, České 
Budějovice a Brno. Do uve-
dených míst jsou pak z celé 
ČR zabezpečené uvedené 
svozy.

- letecká doprava je posky-
tována leteckou společnos-
ti Smart Wings, odlety jsou 
možné každou sobotu od 
12.6. do 18.9.2021.

Vážení klienti, 
v letošním roce téměř po 30 letech nebudeme poprvé tisknout katalog Léto 2021, na který je většina z Vás zvyklá. Prodej byl zahájen již od listopadu 
2020, kdy noví i stávající klienti mohou provádět své rezervace. 
Vzhledem k situaci, která v roce 2020 zasáhla celý cestovní ruch, jsme se rozhodli v letošním roce nabízet naše oblíbené kapacity pouze prostřednictvím 
webových stránek, Vašich prodejců, nebo Vám můžeme zaslat ceníky v digitální formě. Katalogový vzhled je pouze pro vybrané kapacity formou tohoto 
letáku, kde naleznete program 55+ a nejoblíbenější kapacity z Chorvatska. Samozřejmě pro Vás máme opět připravenou i velmi rozsáhlou nabídku 
pro Bulharsko, Černou Horu, Itálii a Turecko. Taktéž Vám naše kapacity opět nabízíme s příjemnými SLEVAMI až do 35% i s DĚTMI ZDARMA. 
Tištěné katalogy lze využívat z roku 2020 z důvodu lepšího přehledu v textech a obrázcích. Doufáme, že rok 2021 letos společně zvládneme a následující 
rok pro Vás budeme moci opět připravit letní katalog, jak jste zvyklí. 
Na závěr bychom Vám všem chtěli poděkovat za Vaši podporu v roce 2020. Jsme rádi, že jsme mohli vskutku velkému množství klientů poskytnout 
dovolenou do Chorvatska a Bulharska, odkud se vrátili velice spokojeni.

CENY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V KČ

Cílová místa Obousměrná 
jízdenka

Jednosměrná 
jízdenka

Umag, Dajla, Novigrad, Lanterna, Poreč, Funtana, Vrsar, Rovinj, Pula, Banjole, Medulin, Rabac 2 100 1 500

ostrov Krk, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski 2 100 1 700

Zaton, Petrčane, Zadar, Sv.Filip i Jakov, Biograd n.M., Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir 2 300 1 700

Split, Omiš, Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora, Igrane, Živogošče, 
Drevenik, Podaca, Gradac 2 400 1 800

Ploče, Klek, Neum, Trpanj, Orebič 2 600 1 900

UPOZORNĚNÍ: Klienti, kteří si zakoupí pobyt na ostrově Korčula ve městě Korčula s autobusovou dopravou, budou dopraveni do pří-
stavu v  Orebiči, odkud budou na  vlastní náklady pokračovat lodičkou, resp. trajektem na  ostrov Korčula (cca*16  Hrk ) ve městě 
Vela Luka budete dopraveni do přístavu Split, odkud budete na vlastní náklady pokračovat trajektem, resp. katamaránem na ostrov 
Korčula do Vela luky  (cca*65 Hrk). Klienti, kteří si zakoupí pobyt na ostrově Hvar, resp. Brač s autobusovou dopravou, budou dopra-
veni do přístavu ve Splitu, odkud budou na vlastní náklady pokračovat trajektem, resp. katamaránem na ostrov Hvar, resp. Brač 
(Stari Grad/cca*47 Hrk, Supetar/cca*33 Hrk) Klienti, kteří si zakoupí pobyt na ostrově Ugljan, budou dopraveni do přístavu Zadar, 
odkud na vlastní náklady budou pokračovat do Preko. *ceny v jednom směru dle roku 2018. Nástup na zpáteční cestě bude opět 
v daném  přístavu. V ceně autobusové dopravy je zahrnuta: přeprava 1 osoby, 1 zavazadla, (v zavazadlovém prostoru) a  jednoho 
příručního zavazadla. 

MOŽNOSTI NÁSTUPŮ A PŘÍPLATKY ZA NÁSTUPNÍ MÍSTO - ISTRIE, KVARNER A DALMÁCIE V KČ

Praha, Brno, Dobříš, Příbram, 
Písek, Strakonice, Č.Budějovi-
ce, Benešov, Tábor, Soběslav,  

Kaplice,  Mikulov

Brandýs n. L.,  Vyškov, Velká 
Bíteš, Prostějov, Blansko

Plzeň, Mladá Boleslav, Hrani-
ce, Olomouc, Prostějov, Kromě-

říž, Klatovy,  Horažďovice, 
Sušice,   Boskovice, Benátky 
n. J., Humpolec, Jihlava, Velké 

Meziříčí,      

Beroun , Chomutov, Děčín, Ústí 
n. Labem, Teplice, Most, Turnov, 

Pardubice, Hradec Králové, 
Liberec, Jablonec n.Nisou, Jičín, 

Ostrava, Frýdek M., Opava, Nový 
Jičín, Uherské H., Zlín, Svitavy

Zdarma 100 150 200
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od 7 400 Kč

SUPER CENA

SLUŽBY PLUS

• v době večeře točené nápoje v 
neomezeném množství (víno, 
pivo, nealko)

POLOHA:  klidné prostředí Puly • v části 
Stoja • cca 3 km od centra • zastávka auto-
busu cca 400 m
POPIS A  PLÁŽ: městský hotel • obklo-
pený piniovým hájem • přírodní skalnatá 
a malá oblázková pláž cca 200 m • přístup 
cestou po schodech •  lehátka a slunečníky 
za poplatek.
VYBAVENÍ: recepce • směnárna • výtah • 
lobby bar • restaurace • snack bar • sauna 
• masáže • kadeřnictví • venkovní bazén 
se sladkou vodou • lehátka a  slunečníky 
zdarma (omezený počet) • WiFi na recepci 
a v aperitiv baru zdarma 
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost přistýlky (rozkládací křeslo) • spr-
cha/WC • fén • telefon • trezor • SAT TV 

• klimatizace • WiFi (zdarma) • pokoje mají 
francouzské okno nebo balkon (za přípla-
tek)
STRAVA: polopenze formou bufetu • k ve-
čeři točené nápoje
AKTIVITY V OKOLÍ: běžecké tratě • teni-
sové kurty • půjčovna kol • vodní sporty • 
historické město Pula

hotel  Pula 
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hotel Delfin 

VÝHODY

SUPER CENA

• pobytová cena 
s autobusovou dopravou

od 7 200 Kč 

POLOHA: ve středisku Zelena Laguna • cca 4 
km od centra Poreče • spojení s centrem zajiš-
ťuje turistický vláček, lodička nebo autobus.
POPIS A PLÁŽ: hotel tvořený několika křídly 
• je situován v mírném kopci na poloostrově • 
obklopený přírodními i oblázkovými plážemi 
•  cca 100 m od pláže • lehátka a slunečníky 
za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • směnárna • výtah, • 
tři restaurace • aperitiv bar • TV sál • obchod 
se suvenýry • internetový koutek • kadeřnic-

tví • úschovna kol • masáže • venkovní bazén 
s mořskou vodou • sluneční terasa • lehátka 
a slunečníky zdarma (v omezeném množství) 
• společné prostory jsou klimatizované. • 
WiFi  na recepci a aperitiv baru zdarma  
UBYTOVÁNÍ: menší • dvoulůžkové pokoje 
• sprcha/WC • telefon •  balkon •  balkon je 
orientovaný do parku  nebo  na parkoviště •  
mořská strana (za příplatek) 
STRAVA: polopenze formou bufetu.
AKTIVITY:  minigolf • půjčovna kol • na te-

rase u bazénu hraje živá hudba • okolí nabízí 
mnoho možností k procházkám  okolo krásné-
ho členitého pobřeží
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10 – DENNÍ POBYTY
4.6.-13.6. 11.6.-20.6. 18.6.-27.6. 27.8.-5.9. 3.9.-12.9.

dosp. os. zákl. lůž. 7400 7400 8000 8000 7400
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. PŘÍPLATKY: 
balkon 800 Kč/os., výhled moře 300 Kč/os.,  lednička 5 EUR/den – platba na místě, pokoj 1/1  3  400 Kč (na vyžádání). 

10 – DENNÍ POBYTY
4.6.-13.6. 11.6.-20.6. 27.8.-5.9. 3.9.-12.9.

dosp. os. zákl. lůž. 7 900 7 900 7 800 7 200
dosp. os. v pokoji 1/1 8 500 8 500 8 500 7 800
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta (13.6.-15.9.), DPH. 
PŘÍPLATKY: mořská strana 400 Kč/os.
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hotel Palma 
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POLOHA: cca 500m od Omiše
POPIS A PLÁŽ: hotel pavilonového typu 
• přímo u oblázkové pláže • lehátka a slu-
nečníky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • centrální restaura-
ce s terasou • WiFi na recepci zdarma 
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • 
možnost přistýlky (rozkládací křeslo) • 
sprcha/WC • fén • telefon • SAT TV • malá 
lednička • klimatizace • balkon na moř-
skou stranu

STRAVA: polopenze • snídaně formou 
bufetu • večeře výběrem ze 3 menu • 
salátový bufet • dezert • točené nápoje 
k večeři (víno, nealko a voda) • v termínu 
do 12.6. a od 11.9. jsou nápoje servírované
AKTIVITY V OKOLÍ: dvakrát v týdnu 
živá hudba • procházky v městečku OMIŠ 
Aktivity v  okolí: tenisové kurty s  večer-
ním osvětlením • vodní sporty • škola 
potápění • živá hudba

od  8 850 Kč

SLUŽBY PLUS

• jeden nápoj k večeři (2 dcl 
vína, 3 dcl piva nebo  2 dcl 
nealka)

SUPER CENA

VÝHODY

• pobytová cena 
s autobusovou dopravou

POLOHA: cca 250 m od centra 
POPIS A PLÁŽ: v zástavbě • v blízkosti po-
břežní promenády • cca 100 m od oblázkové 
pláže • lehátka a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • restaurace • lobby 
bar • terasa • WiF zdarma • parkování za 
poplatek (cca 5 EUR/den)
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost přistýlky • jednoduché ubytování • 
sprcha/WC • telefon • SAT TV • lednička 

• klimatizace • balkon • pokoje jsou orien-
tované na sever (Biokovo) a na jih (moře, 
hotel je v zástavbě)
STRAVA: polopenze • snídaně bufet • ve-
čeře výběr z  menu  • voda • na vyžádání 
bezlepková strava
AKTIVITY V  OKOLÍ: vodní sporty • živá 
hudba • diskotéky • malý zábavní park • 
tržiště

od 9 400 Kč

SUPER CENA
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10 – DENNÍ POBYTY
11.6.-20.6. 18.6.-27.6. 27.8.-5.9. 3.9.-12.9.

dosp. os. zákl. lůž. 8850 9950 9950 8850
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, nápoje k večeři, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta  
(12.6.-12.9.), DPH. PŘÍPLATKY: oběd 2100 Kč/os., pokoj 1/1 2 600 Kč jen na vyžádání.

10 – DENNÍ POBYTY
11.6.-20.6. 18.6.-27.6. 27.8.-5.9. 3.9.-12.9.

dosp. os. zákl. lůž. 9400 9400 9400 9400
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta (12.6.-11.9.), DPH. 
PŘÍPLATKY:  pokoj 1/1  3 500  Kč/os.
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SUPER CENA

VÝHODY

• u pláže
• v centru

od 9 800 Kč

POLOHA: v městečku Gradac
POPIS A PLÁŽ: rodinný hotel • v mírném 
svahu • 80 m od oblázkové pláže a prome-
nády • lehátka a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • restaurace • vnitřní 
bazén se sladkou vodou • terasa s barem • 
WiFi zdarma 
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-

nost až dvou přistýlek • sprcha/ WC • SAT 
TV • WiFi • malá lednička • klimatizace • 
balkon
STRAVA: polopenze • snídaně formou 
bufetu • večeře výběr z menu • možná bez-
lepková strava (musí být nahlášeno)
AKTIVITY V OKOLÍ: procházky • živá 
hudba • kavárny • výlety

hotel  Neptun 

hotel Nano 

SUPER CENA

VÝHODY

• pobytová cena 
s autobusovou dopravou
• přímo u pláže 
• v době večeře nápoje (pivo, 
víno, voda)

od 6 550 Kč

POLOHA: ve vesničce Drvenik • v  klid-
nější části Gornja Vala
POPIS A PLÁŽ: dvě budovy •  nachází se 
přímo u oblázkové pláže
VYBAVENÍ: malá recepce • aperitiv bar 
• restaurace s terasou • trezor zdarma • 
vnitřní bazén se sladkou vodou • vířivka 
• lehátka zdarma (v omezeném počtu) • 
WiFi v  restauraci a  na venkovní terase 
zdarma

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje spr-
cha/WC • fén • lednice • SAT TV • bal-
kon • klimatizace (za příplatek) •  moř-
ská strana (za příplatek)
STRAVA: polopenze • snídaně rozšířené 
kontinentální formou bufetu • večeře vý-
běr z menu • salátový bufet 
AKTIVITY: příjemné procházky po po-
břeží • kavárničky • restaurace s  rybími 
specialitami, dalmatskou kuchyní.
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10 – DENNÍ POBYTY
4.6.-13.6. 11.6.-20.6. 27.8.-5.9. 3.9.-12.9.

dosp. os. zákl. lůž. 9800 9800 10050 9800
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí + nápoj k večeři, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-
15.9.), DPH. PŘÍPLATKY: mořská strana 500 Kč/pokoj,  oběd 8 EUR/os./den- platba na místě, pokoj 1/1 B 2 700 Kč/os.

10 – DENNÍ POBYTY
28.5.-6.6. 4.6.-13.6. 10.9.-19.9. 17.9.-26.9.

dosp. os. zákl. lůž. 6 550 6 550 6 550 6 550
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí + nápoj k večeři, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta (8.6.-
15.9.), DPH. PŘÍPLATKY: mořská strana 500 Kč/pokoj,  oběd 8 EUR/os./den- platba na místě, pokoj 1/1 B 2 700 Kč/os.
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od 6 412 Kč

POLOHA: středisko Zelena Laguna • cca 4 km 
od Poreče  • spojení turistickým vláčkem
POPIS A  PLÁŽ: tvořený několika křídly • 
v  mírném svahu • na poloostrově • přírodní, 
betonové i oblázkové pláže cca 100 m • lehátka 
a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • směnárna • výtah • tři 
restaurace • aperitiv bar • TV sál • obchod se 
suvenýry • internetový koutek • úschovna kol 
• masáže • venkovní bazén s mořskou vodou 
• dětský bazén se sladkou vodu a vodními 
atrakcemi  • sluneční terasa s barem •  lehátka 
a  slunečníky zdarma (omezený počet) • WiFi 
na recepci zdarma • parkování 1 EUR/auto/den

UBYTOVÁNÍ: menší dvoulůžkové pokoje  (13 
m2) • možnost přistýlky (jen pro dítě)  • poko-
je s přistýlkou rozlohou malé (cca 15 m2) • 
sprcha/WC • telefon • balkon • mořská strana 
(za příplatek) • rodinný pokoj FAM 2+2 – dvě 
místnosti • rodinný pokoj FAM 2+3 – tři 
místnosti, 2 x WC • rodinné pokoje jsou pou-
ze na mořskou stranu (za příplatek, cena i pokoj 
na vyžádání) • každá osoba v rodinném pokoji 
platí jako na základním lůžku podle věku • ro-
dinné pokoje jsou na vyžádání
STRAVA: polopenze formou bufetu
AKTIVITY V OKOLÍ: tenisové kurty • 
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PRO RODINY

SUPER CENA

DÍTĚ ZDARMA 12

FIRST MINUTE 
sleva
7%

do 31.1.
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  CENA NA 1 NOC
30.5.-18.6. 
28.8.-3.9.

19.6.-25.6. 
21.8.-27.8.

26.6.-2.7. 
14.8.-20.8. 3.7.-13.8. 4.9.-19.9.

nástupní dny různé
minimální počet nocí 7 7 7 7 7
dosp. os. zákl. lůž. 1094 1386 1458  1568 985
dosp. os. zákl. lůž. v FAM/2+2 1750 2187 2297 2479 1568
1. dítě 0-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
1. dítě 12-13,99 l. přist. se 2 dosp. os. 565 711 748 802 511
1. dítě 14-17,99 l. přist. se 2 dosp. os. 883 1116 1174 1262 795
2. dítě 0-4,99 l. na lůž. rod. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 5-11,99 l. na lůž. rod. 565 711 748 802 511
dítě 0-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. v FAM UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
dítě 12-17,99 l. přist. se 2 dosp. os.v FAM 311 381 399 428 282
dosp. os. v 1/1 1167 1495 1568 1677 1058
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 1x ubytování s polopenzí, pobytová taxa, služby delegáta (12.6.-11.9.), DPH. PŘÍPLATKY: mořská strana 
37 Kč/os./noc, oběd 219 Kč/os./noc. UPOZORNĚNÍ: dětská postýlka do 1,99 l. ZDARMA, pes a dětská postýlka jen na vyžádání. 
DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 2100 Kč (pouze sobota-sobota).
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od 6 675 Kč

POLOHA: klidné prostředí Puly • v části Stoja 
• cca 3 km od centra • zastávka autobusu cca 
400 m
POPIS A PLÁŽ: městský hotel • tři bloky A, B, 
C • obklopený piniovým hájem • přírodní skal-
natá a malá oblázková pláž cca 200 m • přístup 
cestou po schodech •  lehátka a slunečníky za 
poplatek.
VYBAVENÍ: recepce • směnárna • výtah • 
lobby bar • restaurace • snack bar • diskoté-
ka • internetová kavárna • fitness • sauna 
• masáže • kadeřnictví • venkovní bazén se 
sladkou vodou • lehátka a slunečníky zdarma 
(omezený počet) • WiFi na recepci a v aperitiv 
baru zdarma • bezplatné parkování
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • možnost 

přistýlky (rozkládací křeslo pro dítě do 12 let) • 
sprcha/WC • fén • telefon • trezor • SAT TV • 
lednička za poplatek (na vyžádání, 5 EUR/den) 
• klimatizace • WiFi zdarma •  dětská postýlka 
(na vyžádání, za poplatek 5 EUR/den) • BLOK 
A - možnost přistýlky, balkon (za příplatek) • 
BLOK B - pouze dvoulůžkové pokoje, balkon 
(za příplatek) • BLOK C - možnost přistýlky, 
francouzské okno, orientované na parkoviště, 
vyšší poschodí mají výhled moře (za příplatek)
STRAVA: polopenze • plná penze • snídaně 
a večeře formou bufetu • oběd výběr ze dvou 
menu • k obědu a večeři točené nápoje
AKTIVITY V OKOLÍ: běžecké tratě • tenisové 
kurty • fotbalové a  víceúčelové hřiště • půj-
čovna kol • vodní sporty

Is
tr

ie
 - 

Pu
la

hotel  Pula 

PRO MLADÉ

SUPER CENA

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

DÍTĚ ZDARMA 12

SLUŽBY PLUS

• v době večeře a oběda točené 
nápoje v neomezeném množ-
ství (víno, pivo, nealko)

PRO RODINY

CH
O

RV
AT

SK
O

 8 DENNÍ POBYTY
POLOPENZE PLNÁ PENZE

5.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-10.7. 5.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-10.7.
4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 17.7.-28.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 17.7.-28.8.

Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 8 900 9 900 11 900 12 300 12 700 13 700 15 500
dítě 2-11,99 l.  zákl. lůž. v samost. pokoji 6 500 7 700 8 900 8 900 9 900 10 500 12 400
dítě 2-11,99 l.  zákl. lůž s 1 dosp. os. 7 500 7 900 9 500 9 900 10 500 11 000 12 500
dosp. os. přist. 7 500 8 200 9 500 9 900 10 500 10 900 12 500
dítě 2-11,99 l. přist. se 2 dosp.os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
dítě 12-14,99 l. přist. se 2 dosp. os. 4 900 5 500 6 200 6 800 6 800 7 000 8 500
2. dítě 2- 5,99 l. lůž. rod. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 6-11,99 l. lůž.rod. 2 500 2 500 2 500 2 500 3 200 3 200 3 200
V CENĚ JE ZAHRNUTO:  7x ubytování s polopenzí, resp. s plnou penzí , nápoje k hlavním jídlům, služby delegáta (19.6.-4.9.), 
pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: balkon 800 Kč/os., výhled na moře 800 Kč/pokoj, pokoj 1/1 3200-4200 Kč. PLATBA NA MÍSTĚ: 
dětská postýlka do 1,99 l. 5 EUR/den, pes 15 EUR/den, lednička 5 EUR/den. UPOZORNĚNÍ: pokoj 1/1, dětská postýlka, pes a lednič-
ka jen na vyžádání. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 2100 Kč. 
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od 8 960  Kč

TV • minibar  • klimatizace (individuálně 
řízená v  pavilonu Igor a  centrálně řízená 
v  pavilonech Marko a  Luka) • WiFi (za po-
platek 7 EUR/pobyt) • pokoje s  francouz-
ským oknem v nižších poschodích • pokoje 
s  možností až dvou přistýlek s  francouz-
ským oknem, resp. balkonem (za příplatek) 
ve vyšších patrech • všechny pokoje s boč-
ním výhledem na moře 
STRAVA:  polopenze formou bufetu s ná-
poji 
AKTIVITY V OKOLÍ: tenisové kurty • 
stolní tenis • plážový volejbal • půjčovna 
kol a člunů • v hlavní sezoně animační pro-
gramy pro děti a dospělé

POLOHA: středisko Banjole • cca 6 km od 
Puly  
POPIS A PLÁŽ: komplex tří pavilonů Mar-
ko, Luka a  Igor • Mobil Home (delux) • u 
skalnato-kamenité pláže • oblázková pláž 
s  pozvolným vstupem do vody • lehátka 
a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce •  restaurace • bar 
s terasou na pláži • WiFi na recepci a na te-
rase plážového baru za poplatek 7 EUR/
pobyt • parkování za poplatek 1 EUR/auto/
den
UBYTOVÁNÍ: POKOJE - dvoulůžkové po-
koje • možnost až dvou přistýlek (rozkláda-
cí gauč) •  sprcha/WC • fén • telefon • SAT 

Is
tr

ie
 - 

Pu
la

 - 
Ba

nj
ol

e 
hotelový komplex Centinera 

• v době večeře točené míst-
ní nápoje v neomezeném 
množství (pivo, víno, nealko, 
voda)

DÍTĚ ZDARMA 14

SLUŽBY PLUS - POLOPENZE

PRO RODINY

SUPER CENA

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

app. mobil home

CH
O

RV
AT

SK
O

 8 DENNÍ POBYTY
19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
21.8.-28.8. 14.8.-21.8. 3.7.-14.8.

Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 13 100 13 800 14 000
dítě 0-13,99 l. zákl. lůž. s 1 dosp. os. 8 550 9 050 9 450
dosp. os.přist. od 14 l. ( na 3. lůžku) 11 150 11 600 11 900
1. dítě 2-13,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 2-6,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2.dítě 7-13,99 l. na 4. lůž. se 2 dosp. os. 7 100 7 300 7 500
dítě 14-15,99 l. na 4. lůž. se 3 dosp. os. 7 100 7 300 7 500
dítě 2-6,99 l. lůž. rod. 7 100 7 300 7 500
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (19.6.-4.9), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: balkon 1000 Kč/
pokoj, pokoj 1/1 2350 Kč, dětská postýlka do 1,99 l. 5 EUR/den - platba na místě. UPOZORNĚNÍ: slevy na děti se účtují dle věku, 
první dítě je vždy starší, dětská postýlka jen na vyžádání, pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 2100 Kč.



9hotel Alba 
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od 6 930 Kč

POLOHA: cca 300 m  od centra • 3 km od 
Biogradu na Moru
POPIS A  PLÁŽ: třípatrový hotel ALBA 
• apartmány CROATIA • cca 50-150 m  od 
oblázkové pláže • lehátka a slunečníky za 
poplatek • středisko obklopuje magistrála 
a přímořská promenáda
VYBAVENÍ: recepce • výtah v  hotelu • 
aperitiv bar • restaurace • společné prosto-

ry jsou klimatizované • restaurace s  tera-
sou na pláži • supermarket • WiFi v celém 
středisku zdarma • bezplatné parkoviště
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje, mož-
nost jedné přistýlky,   rodinné pokoje -  
možnost dvou přistýlek (ložnice a obývací 
místnost s  rozkládacím gaučem), sprcha/
WC, telefon , SAT TV, lednice, balkon, par-
ková strana (magistrála), mořská strana 

(za příplatek), pokoje se nacházejí v 1. nebo 
2. patře 
STRAVA:polopenze formou bufetu, nápoj 
k večeři 
AKTIVITY V OKOLÍ: tenisové kurty zdar-
ma (zapůjčení rakety za poplatek) • plážo-
vý volejbal •  vodní sporty • animace pro 
děti i  dospělé (23.06.-01.09.) • obchody • 
restaurace • kavárny  

• jeden nápoj k večeři (2 dcl    
vína,  piva, resp. nealka)

• tenis ve vyhrazených ho-
dinách

  

SLUŽBY PLUS

DÍTĚ ZDARMA 12

PRO RODINY

SUPER CENA

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

pokoj - Alba

CH
O

RV
AT

SK
O

8 DENNÍ POBYTY
19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-21.8. 21.8.-4.9. 4.9.-11.9.

Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 10 400 10 900 11 500 10 400 9 900
dítě 3-11,99 l. zákl. lůž. s 1 dosp. os. 8 850 9 350 9 850 8 850 8 450
dosp. os. přist. 8 850 9 350 9 850 8 850 8 450
1. dítě 3-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
dítě 3-11,99 l. lůž. rod. 5 750 6 050 6 350 5 750 5 450
dosp. os. zákl. lůž. FAM/2+2 10 400 10 900 11 500 10 900 9 900
dítě 3-11,99 l. zákl. lůž. FAM/2+2 5 750 6 050 6 350 5 750 5 450
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (12.6.-4.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: Mořská strana 
700 Kč/pokoj, 1/2+2 rodinný pokoj 850 Kč/pokoj, pokoj 1/1 3650 Kč, dětská postýlka ZDARMA jen v pokoji 1/2. UPOZORNĚNÍ: 
rodinný pokoj 1/2+2 BMS - musí být obsazena min. třemi platícími osobami všechny osoby nad 12 l. platí cenu jako na zákl. lůžku. 
Pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 2300 Kč.
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fetu • večeře výběrem ze 3 menu • saláto-
vý bufet • dezert • točené nápoje k večeři 
(víno, nealko a voda) • v termínu do 12.6. a 
od 11.9. jsou nápoje servírované
AKTIVITY V OKOLÍ: dvakrát v týdnu živá 
hudba • procházky v městečku OMIŠ Ak-
tivity v  okolí: tenisové kurty s  večerním 
osvětlením • vodní sporty • škola potápění 
• živá hudba

POLOHA: cca 500m od Omiše
POPIS A PLÁŽ: hotel pavilonového typu • 
přímo u oblázkové pláže • lehátka a sluneč-
níky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • centrální restaura-
ce s terasou • WiFi na recepci zdarma 
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost přistýlky (rozkládací křeslo) • sprcha/
WC • fén • telefon • SAT TV • malá lednička 
• klimatizace • balkon na mořskou stranu
STRAVA: polopenze • snídaně formou bu-

Ch
or

va
ts

ko
 - 

Om
iš

hotel Brzet 

DÍTĚ ZDARMA 9

od  8 180 Kč

SLUŽBY PLUS

• nápoje k večeři

SUPER CENA

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

PRO RODINY

CH
O

RV
AT

SK
O

8 DENNÍ POBYTY
12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-21.8.
4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 21.8.-28.8.

Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 10 800 12 400 12 700 12 900
dítě 2-11,99 l. zákl. lůž. s 1 dosp. os. 8 100 9 350 9 550 9 750
dosp. os. přist. 9 250 10 550 10 850 11 050
dítě 9-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. 4 950 5 650 5 750 5 850
dítě 2-8,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
dosp. os. v 1/1 13 450 15 550 15 550 15 550
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, nápoje k večeři, služby delegáta (19.6.-11.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: 
oběd 2 150 Kč. UPOZORNĚNÍ: pokoj 1/1 jen na vyžádání. Pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 2400 Kč.
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POLOHA: v centru městečka Baška Voda • 
nad hotelem Slavija
POPIS A  PLÁŽ: rodinný penzion • v  mír-
ném svahu • cca 200 m od oblázkové pláže 
• lehátka, slunečníky a sprchy za poplatek
VYBAVENÍ: vstupní místnost • klimati-
zovaná restaurace • aperitiv bar • malá re-
cepce • terasa • na každém patře se nachá-
zí společná lednička • WiFi v celém objektu 

(za poplatek) • parkování je možné v okolí 
penzionu (za poplatek cca 5 EUR/auto/den)
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost až dvou přistýlek • sprcha/WC • SAT 
TV •  klimatizace (za příplatek 5 EUR/den/
pokoj) • rodinné pokoje 3+1 - dvě místnosti 
(za příplatek), musí být obsazené třemi plně 
platícími osobami • balkon (za příplatek) • 
WiFi za poplatek

STRAVA: polopenze • snídaně formou bu-
fetu • večeře s obsluhou formou výběru ze 
tří menu • salát a dezert
AKTIVITY V OKOLÍ: volejbal • stolní tenis 
• bocca • vodní sporty • diskotéky • bary 
• restaurace

od  5 175 Kč

SUPER CENA

DÍTĚ ZDARMA 7

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

CH
O

RV
AT

SK
O

  8 DENNÍ POBYTY
12.6.-3.7.

5.6.-12.6. 28.8.-18.9. 3.7.-28.8.
Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 6 900 9 300 9 700
dítě 0-11,99 l. zákl. lůž. 5 950 7 950 8 250
dosp. os. přist. 5 250 7 050 7 350
dítě 3- 6,99 l. piřst. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
dítě 7-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. 3 850 5 150 5 350
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (12.6.-11.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: balkon 300 Kč/
pokoj, rodinný pokoj 1/3+1 FAM. 500 Kč/os., pokoj 1/1 2500-3500 Kč. PLATBA NA MÍSTĚ: klimatizace 5 EUR/den/pokoj. UPOZOR-
NĚNÍ: v rodinných pokojích 1/2+2 a 1/3+1 FAM může být jen jedno dítě ZDARMA a být musí obsazený min. třemi platícími osobami 
které platí cenu jako na základním lůžku podle věku, dětská postýlka zdarma, pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová 
doprava 2400 Kč.
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od 7 425 Kč

POLOHA: cca 250 m od centra 
POPIS A PLÁŽ: v zástavbě • v blízkosti po-
břežní promenády • cca 100 m od oblázkové 
pláže • lehátka a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • restaurace • lobby 
bar • terasa • WiF zdarma • parkování za 
poplatek (cca 5 EUR/den)
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost přistýlky • jednoduché ubytování • 
sprcha/WC • telefon • SAT TV • lednička 

• klimatizace • balkon • pokoje jsou orien-
tované na sever (Biokovo) a na jih (moře, 
hotel je v zástavbě)
STRAVA: polopenze • snídaně bufet • ve-
čeře výběr z menu  • salát bufet • na vyžá-
dání bezlepková strava
AKTIVITY V  OKOLÍ: vodní sporty • živá 
hudba • diskotéky • malý zábavní park • 
tržiště

hotel  Palma 

DÍTĚ ZDARMA 12

SUPER CENA

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

8 DENNÍ POBYTY
5.6.-12.6. 12.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-28.8.

hotel-palma 11.9.-25.9. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9.
Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 9 900 10 900 11 200 11 700
dítě 0-11,99 l. zákl. lůž. s 1 dosp. os. 8 450 9 350 9 550 9 950
dosp. os. přist.. 7 450 8 250 8 450 8 850
dítě 3-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (19.6.-11.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: pokoj 1/1 3650-
4550 Kč. UPOZORNĚNÍ: pokoj 1/1 jen na vyžádání, pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 2400 Kč.

CH
O

RV
AT

SK
O
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od  5 850 Kč

POLOHA: část Gornja Vala
POPIS A  PLÁŽ: rodinný hotel • dvě bu-
dovy • přímo u  oblázkové pláže • lehátka 
a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: malá recepce • trezor zdar-
ma • aperitiv bar • restaurace s terasou • 
fitness • vnitřní bazén se sladkou vodou 
(otevřený ve vyhrazených hodinách) • le-
hátka zdarma (omezený počet) • vířivka za 
poplatek • sauna za poplatek • WiFi ve spo-
lečných prostorách zdarma • vlastní parko-
viště u hotelu za poplatek  4 EUR/auto/den 

•  parkování cca 100 m zdarma
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost až dvou přistýlek (rozkládací gauč) • 
sprcha/WC • fén • SAT TV • malá lednička 
• klimatizace  • balkon s bočním nebo pří-
mým výhledem na moře (za příplatek)
STRAVA: polopenze • snídaně formou bu-
fetu • večeře výběrem z  menu • salátový 
bufet • nápoj k večeři 
AKTIVITY V OKOLÍ: vodní sporty • disko-
téka • kavárny • restaurace

PRO RODINY

SUPER CENA

DÍTĚ ZDARMA 12

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

SLUŽBY PLUS

• jeden nápoj k večeři (pivo, 
víno, voda)

CH
O

RV
AT

SK
O

 8 DENNÍ POBYTY
29.5.-12.6. 12.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-21.8.
11.9.-25.9. 28.8.-11.9. 21.8.-28.8.

Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 7 800 11 900 12 100 12 300
dítě 3-11,99 l. zákl. lůž. s 1 dosp. os. 6 650 10 150 10 350 10 550
dosp. os. přist. 6 650 10 150 10 350 10 550
1. dítě 3-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. 4 350 6 550 6 750 6 850
1. dítě 3-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 3-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. 4 350 6 550 6 750 6 850
dítě 3-11,99 l. lůž. rod. 4 350 6 550 6 750 6 850
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 1x ubytování s polopenzí, pobytová taxa, služby delegáta (15.6.-12.9.), DPH. PŘÍPLATKY: mořská strana/ 
pokoj 700 Kč, pokoj 1/1  4 850 Kč. PLATBA NA MÍSTĚ: oběd 8 EUR/os./den., dětská postýlka 5 EUR/den.  UPOZORNĚNÍ: dítě 
3-11,99l přist. Zdarma je jen v omezeném počtu 1/1 pokoj a dětská postýlka jen na vyžádání, pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, 
autobusová doprava 2400 Kč (pouze sobota-sobota).



14 hotel  Neptun

POLOHA: v městečku Gradac
POPIS A PLÁŽ: rodinný hotel • v mír-
ném svahu • 80 m od oblázkové pláže 
a promenády • lehátka a slunečníky za 
poplatek
VYBAVENÍ: recepce • restaurace • 
vnitřní bazén se sladkou vodou • terasa 

s barem • WiFi zdarma 
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • 
možnost až dvou přistýlek • sprcha/ WC 
• SAT TV • WiFi • malá lednička • klima-
tizace • balkon
STRAVA: polopenze • snídaně formou 
bufetu • večeře výběr z menu • možná 

bezlepková strava (musí být nahlášeno)
AKTIVITY V OKOLÍ: procházky • živá 
hudba • kavárny • výlety

Da
lm

ác
ie

 -G
ra

da
c

SUPER CENA

od 6 222 Kč

NOVINKA

DÍTĚ ZDARMA 11

FIRST MINUTE 
sleva
10%

do 30.4.

CH
O

RV
AT

SK
O

  CENA NA 1 NOC
15.5. - 31.5. 1.6. - 30.6. 1.7. - 31.8.

1.9. - 30.9.
nástupní dny různé
minimální počet nocí 5 5 5
dosp. os. zákl. lůž. 1338 1406 1476
dítě 2-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
dítě 12-17,99 l. přist. se 2 dosp. os. 693 725 758
dosp os. přist. 966 1013 1060
V CENĚ JE ZAHRNUTO: ubytování s polopenzí podle počtu nocí, pobytová taxa, služby delegáta (19.6.-11.9.), DPH. PŘÍPLATKY: 
pokoj 1/1 1287-1425 Kč. UPOZORNĚNÍ: dětská postýlka do 2.99 l. ZDARMA, pes nen í povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová 
doprava 2400 Kč (pouze sobota-sobota).
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od  5 925  Kč

DÍTĚ ZDARMA 12

PRO RODINY

SUPER CENA

FIRST MINUTE 
sleva
25%

do 31.3.

POLOHA: v jižní části města • cca 500 m 
od centra
POPIS A PLÁŽ: malý dvoupatrový  hotel 
• v mírném zalesněném svahu • pro méně 
náročné klienty • přímo u oblázkové a pří-
rodní pláže
VYBAVENÍ: malá recepce spojená s re-
staurací • WiFi zdarma • vlastní přírodní 

parkoviště
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost až dvou přistýlek (rozkládací křeslo) 
•  sprcha/WC • SAT TV • malá ledniča 
• klimatizace • balkon • mořská i boční 
strana (za příplatek) • pokoje na parkovou 
stranu jsou malé a mají omezený výhled 
do svahu

STRAVA: polopenze • snídaně formou 
bufetu • večeře výběr ze tří menu • salá-
tový bufet
AKTIVITY V OKOLÍ: tenisové kurty s ve-
černím osvětlením • vodní sporty • škola 
potápění • živá hudba

CH
O

RV
AT

SK
O

  8 DENNÍ POBYTY
5.6.-12.6. 12.6.-26.6.

11.9.-18.9. 28.8.-11.9. 26.6.-28.8.
Délka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lůž. 7 900 9 500 9 900
dosp. os. přist. 5 950 7 150 7 450
dítě 3-11,99 l. zákl. lůž. 6 750 8 100 8 450
dítě 3-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 3-11,99 l. přist. se 2 dosp. os. 5 950 7 150 7 450
dítě 3-11,99 l. lůž. rod. 5 950 7 150 7 450
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (19.6.-11.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: mořská strana 
500 Kč/os. UPOZORNĚNÍ: pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 2400 Kč.
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